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غزة – الراأي- �سمر العرعري
يف كل ي��وم تتجدد املج��ازر التي 
ي��راق به��ا ال��دم الفل�سطيني يف 
الداخ��ل الفل�سطين��ي وخارج��ه 
م�ستب��اح،  فدم��ك  كن��ت  فاأينم��ا 
وعلى الرغم م��ن تقادم ال�سنون 
م��ا زال اجل��رح الن��ازف مفت��وح، 
ال�سب��ت  الي��وم  ي�س��ادف  حي��ث 

الذكرى ال�35 عاما على جمزرة 
�س��را و�ساتي��ا الت��ي وقع��ت يف 
 1982 ع��ام  �سبتم��ر  م��ن   16
و�ساتي��ا"  "�س��را  خميم��ي  يف 
يف لبن��ان وق��در ع��دد ال�سه��داء 
 5000 اإىل   3500 ب��ن  وقته��ا 

اأ�س��ل  م��ن  �سهي��د 
األ��ف  ع�سري��ن 

اليوم .. الذكرى الـ 35 لمجزرة 
“صبرا وشاتيال”

أطباء غزة.. إنجازات 
طبية تتجاوز الحصار

الخضري ... استهدفنا في 
حملة صحوة  “ 8015” 

سيدة بمحافظة غزة

05

03

الفصائل ترحب بقرار حماس حل 
اللجنة اإلدارية بغزة

غزة- الراأي
رحب��ت الف�سائ��ل الفل�سطيني��ة 
املقاوم��ة  حرك��ة  بخط��وة 
الدافع��ة  حما���س،  الإ�سامي��ة 
امل�ساحل��ة  اإمت��ام  نح��و 
والفل�سطيني��ة واإنهاء النق�سام، 
واملتمثلة بحل اللجنة الإدارية 
احلكومي��ة الت��ي مت ت�سكيلها يف 
قطاع غ��زة، بعد تخلف حكومة 

التواف��ق ع��ن اأداء مهامه��ا جتاه 
القطاع.

ح��ل  ع��ن  حما���س  واأعلن��ت 
خط��وة  يف  الإداري��ة  اللجن��ة 
تبع��ت ع��دة لقاءات ب��ن وفدي 
حركتي حما�س وفت��ح والقيادة 
به��دف  القاه��رة،  يف  امل�سري��ة 

التو�س��ل لتف��اق 
النق�س��ام  ينه��ي  0204

غزة- الراأي - اآلء النمر
عدي��دة هي ك��ّرات امل�ساحل��ة الفل�سطيني��ة ومثلها 
نتائ��ج الف�س��ل يف اإمتام مرا�سمها، حت��ى اأنه مل يعد 
للتفاوؤل يف اإمتامها على اأكمل وجه مكان يف قامو�س 
ال�س��ارع الفل�سطين��ي، مم��ا اأوق��ف عج��ات الزم��ن 
واأ�سق��ط والورق��ات الخ��رية م��ن توقع��ات اإنه��اء 

النق�سام الفل�سطيني املتجذر منذ ع�سر �سنوات.
ه��ذه امل��رة جت��ددت املح��اولت من جدي��د لإعادة 
واإنه��اء  الداخ��ل  م��ن  الفل�سطين��ي  البي��ت  بن��اء 
عل��ى  النق��اط  وو�س��ع  الفل�سطين��ي،  النق�س��ام 
احل��روف، فكانت القاهرة حمط فك العقدة وحلها 
لتفريج الأزمات على ال�سعب الفل�سطيني. يف اليوم 

ال�ساب��ع ع�س��ر من �سه��ر اأيل��ول "�سبتم��ر"، �سجلت 
حركة حما�س خطوة كبرية جدًا اأده�ست الو�سيط 
امل�سري بحل اللجنة الإدارية امل�سرفة على ت�سيري 
اأم��ور قط��اع غزة، ال��ذي دف��ع ال�س��ارع الفل�سطيني 
برفق��ة الو�سيط امل�سري بانتظ��ار خطوة اإيجابية 
مماثل��ة م��ن رئي���س ال�سلط��ة حمم��ود عبا���س نحو 

امل�ساحلة الفل�سطينية لتكليلها بالنجاح.
الفل�سطين��ي  واملحل��ل  الكات��ب  هاتف��ت  "ال��راأي" 
جل�س��ات  كان��ت  اإن  و�ساألت��ه  ال�س��واف،  م�سطف��ى 
امل�ساحل��ة ه��ذه املرة �ستك��ون املثم��رة اأم ل، فكانت 
اإجابت��ه ب��اأن عبا���س اأم��ام اختب��ار ق��وي وقا�س��ي 
وعلي��ه األ يراوغ بعد اأن �سدت حركة حما�س عليه 

بعد حل اللجنة اإلدارية

الـ 24 ساعة المقبلة .. هل تطلق السلطة الضوء األخضر للمصالحة ؟  
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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 

غزة – الراأي- �سمر العرعري
يف كل ي��وم تتج��دد املج��ازر الت��ي ي��راق به��ا الدم 
وخارج��ه  الفل�سطين��ي  الداخ��ل  يف  الفل�سطين��ي 
فاأينم��ا كن��ت فدم��ك م�ستب��اح، وعل��ى الرغ��م م��ن 
الن��ازف مفت��وح،  م��ا زال اجل��رح  ال�سن��ون  تق��ادم 
حي��ث ي�س��ادف اليوم ال�سب��ت الذكرى ال���35 عاما 
عل��ى جمزرة �سرا و�ساتي��ا التي وقعت يف 16 من 
�سبتمر عام 1982 يف خميمي "�سرا و�ساتيا" يف 
لبن��ان وقدر ع��دد ال�سهداء وقتها ب��ن 3500 اإىل 
5000 �سهي��د من اأ�س��ل ع�سرين األف ن�سمة كانوا 

ي�سكنون �سرا و�ساتيا وقت حدوث املجزرة.
لتب��دا ف�س��ول املج��زرة يف 13 و14 م��ن �سبتمر/
اأيلول 1982، عندما تقدمت القوات الإ�سرائيلية 
املحمية بغط��اء جوي كثيف اإىل داخ��ل العا�سمة 
ب��ريوت بع��د اأن غادره��ا مقاتلو منظم��ة التحرير 
عل��ى  الدباب��ات  ع�س��رات  ون�س��رت  الفل�سطيني��ة، 
اأط��راف خميم "�سرا و�ساتي��ا" بلبنان، واأحكمت 
ح�ساره��ا عل��ى املخي��م وذل��ك بع��د اأن مت اغتي��ال 
الرئي���س اللبن��اين املنتخ��ب ب�سري اجلمي��ل يف 14 
�سبتمر/اأيل��ول 1982، فمنع��ت اخلروج منه، كما 

يقول العو�س.
وحا�س��ر جي���س الحت��ال الإ�سرائيل��ي وجي���س 
�س��را  خميم��ي  مع��ه،  املتع��اون  اجلنوب��ي  لبن��ان 
و�ساتيا، ومت اإنزال مئات امل�سلحن بذريعة البحث 
ع��ن مقاتلن فل�سطينين، ومل يك��ن يف املخيم �سوى 
امل�سلح��ون  وقت��ل  والن�س��اء،  وال�سي��وخ  الأطف��ال 
الن�س��اء والأطفال، وكانت معظ��م اجلثث يف �سوارع 

املخي��م، وم��ن ث��م دخل��ت اجلراف��ات الإ�سرائيلية 
جلرف املخيم وهدم املنازل لإخفاء اجلرمية.

وخرق��ت "اإ�سرائي��ل" بذل��ك اتف��اق فيليب حبيب 
-املبع��وث اخلا�س للرئي�س الأمريكي اآنذاك رونالد 
ريغان اإىل ال�سرق الأو�سط- وهو اأول اتفاق ر�سمي 
يت��م التو�سل اإليه بن منظمة التحرير واحلكومة 
الإ�سرائيلي��ة مت التوقيع عليه يف 24 يوليو/متوز 

.1981
ب��ن  الن��ار  اإط��اق  وق��ف  عل��ى  التف��اق  ون���س 
وان�سح��اب  والإ�سرائيل��ي،  الفل�سطين��ي  اجلانب��ن 
مقاتلي املنظم��ة مقابل التعه��د بحماية املخيمات 
اجلي���س  دخ��ول  وع��دم  لبن��ان  يف  والاجئ��ن 
متع��ددة  ق��وات  ن�س��ر  م��ع  لب��ريوت  الإ�سرائيل��ي 

اجلن�سيات ل�سمان ذلك.
ونف��ذت املج��زرة انتقاما م��ن الفل�سطيني��ن الذين 
�سم��دوا يف مواجهة اآلة احلرب الإ�سرائيلية طيلة 
ثاث��ة اأ�سهر م��ن احل�سار، ال��ذي انته��ى ب�سمانات 
دولي��ة بحماية �سكان املخيم��ات العزل بعد خروج 
املقاوم��ة الفل�سطيني��ة م��ن ب��ريوت، لك��ن ال��دول 
ال�سامن��ة مل ت��ِف بالتزاماته��ا وترك��ت الأبري��اء 

يواجهون م�سريهم قتا وذبحا وبقرا للبطون.
نفو���س  يف  الرع��ب  ب��ث  اإىل  املج��زرة  وهدف��ت 
الفل�سطيني��ن لدفعه��م اإىل الهج��رة خ��ارج لبنان، 
وا�ستكم��ال  هن��اك،  الداخلي��ة  الف��ن  وتاأجي��ج 
ال�سرب��ة الت��ي وجهه��ا الجتي��اح الإ�سرائيلي عام 
1982 للوج��ود الفل�سطين��ي يف لبنان، وحتري�س 
الفل�سطيني��ن عل��ى قيادتهم بذريع��ة اأنها غادرت 

لبنان وتركتهم دون حماية.
وعل��ى اإث��ر املجزرة اأم��رت احلكوم��ة الإ�سرائيلية 
املحكمة العليا بت�سكيل جلنة حتقيق خا�سة، وقرر 
رئي���س املحكم��ة العلي��ا اإ�سح��اق كاه��ن، اأن يراأ���س 
اللجن��ة بنف�س��ه، و�سميت »جلنة كاه��ان«، واأعلنت 

اللجنة عام 1983 نتائج البحث.
الحت��ال  جي���س  وزي��ر  اأن  اللجن��ة  واأق��رت 
يحم��ل  �س��ارون  اأرائي��ل  حين��ه  يف  الإ�سرائيل��ي 
م�سوؤولي��ة غ��ري مبا�س��رة ع��ن املذبح��ة اإذ جتاه��ل 
اإمكاني��ة وقوعه��ا ومل ي�س��ع ملنعه��ا، كم��ا انتق��دت 
اللجن��ة رئي���س وزراء دول��ة الحت��ال مناحي��م 
بيج��ن، ووزي��ر اخلارجي��ة الأ�سبق اإ�سح��ق �سامري، 
ورئي���س اأركان اجلي�س الإ�سرائيلي الأ�سبق رفائيل 
ايتان وق��ادة املخابرات، مو�سح��ة اأنهم مل يقوموا 
مب��ا يكف��ي ملنع وق��وع املذبح��ة اأو لإيقافه��ا حينما 

بداأت.
املج��ازر  اأول  و�ساتي��ا  �س��را  جم��زرة  تك��ن  ومل 
ال�سهيوني��ة التي ترتكب بح��ق الفل�سطينين، ولن 
تكون اآخره��ا بالتاأكيد، فقد �سبقته��ا جمازر قبية 
ودي��ر يا�س��ن والطنط��ورة، وتلته��ا جم��زرة خميم 
جن��ن، وجم��ازر غ��زة وغريه��ا، ورغ��م ب�ساع��ة ما 
ج��رى م��ن قتل وتدم��ري يف �سرا و�ساتي��ا، وهو ما 

�سهده العامل اأجمع، ل يزال الفاعلون طلقاء.

ال تسقط بالتقادم
واأك��د مكتب �س��وؤون الاجئ��ن يف حرك��ة املقاومة 
الإ�سامي��ة »حما���س« يف بيان له اأن ه��ذه املجزرة 

والعقلي��ة  الوح�سي��ة  املنهجي��ة  م��ن  �سل�سل��ة  ه��ي 
التدمريي��ة لاحت��ال ال�سهي��وين ال��ذي ل يتورع 
قت��ل الأطف��ال والن�س��اء وال�سيوخ. والت��ي ت�ستمر 
يف امت��داد جغرافي��ا ال�س��راع وتاريخ��ه وظروف��ه 
تزاي��د  م��ع  الذك��رى  ه��ذه  وتتزام��ن  املختلف��ة. 
الأو�س��اع القت�سادي��ة واملعي�سية �س��وءًا، ويف ظل 
تزاي��د حال��ة البوؤ���س واحلرم��ان والبطال��ة التي 
تل��ّف حي��اة الاجئن الفل�سطيني��ن يف لبنان، مما 
دف��ع بالعديد منهم للهجرة اإىل ب��اد الغرب بحثًا 

عن اأمل لإيجاد حياة كرمية.
ودعا البيان اجله��ات الر�سمية اللبنانية لالتفات 
اإىل اأو�س��اع الاجئ��ن الفل�سطيني��ن، والعمل على 

التخفيف من معاناتهم.
وطالب بتح��رك فل�سطيني �سعب��ي ور�سمي للداعم 
اإبق��اء ذك��رى  اأج��ل  م��ن  امل�ستوي��ات،  عل��ى كاف��ة 
جم��زرة �س��را و�ساتيا حي��ة يف الأذه��ان والعمل 
على اإدراجه��ا �سمن �ساحي��ات حمكمة اجلنايات 
الدولي��ة وال�سع��ي لإنف��اذ مواثي��ق املحكم��ة عل��ى 
مرتكبيه��ا، واإىل متابع��ة رفع الدع��اوى وماحقة 
اجلن��اة ال�سهاين��ة ومرتكبي املج��ازر وحما�سبتهم 
اأم��ام املحاف��ل الدولي��ة، وتفوي��ت فر�س��ة اإف��ات 

العدو من العقاب.
واأكد مكتب �سوؤون الاجئن اأن اليد التي متتّد اإىل 
�سعبن��ا الفل�سطين��ي بدون وجه حق ه��ي م�سبوهة 
الق�سي��ة  واأن  الإ�سرائيل��ي،  الحت��ال  وتخ��دم 
الفل�سطيني��ة يج��ب اأن تبق��ى م�سان��ة بعي��دًا ع��ن 

التجاذبات واحل�سابات لأي جهة �سيا�سية.

حماس الجرائم ال تسقط بالتقادم

اليوم .. الذكرى الـ 35 لمجزرة "صبرا وشاتيال"
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غزة- الراأي
بخط��وط  عمله��ا  يف  الن�سائي��ة  ال�سرط��ة  ت�س��ري 
ك�س��ف  يف  الأمن��ي  لعمله��ا  فبالإ�ساف��ة  متوازي��ة 
جرائ��م ال�سطو وال�سرق��ة واملخ��درات فاإنها تعمل 
اأي�س��ا بخ��ط مت��وازي مباحقة املرتب�س��ن ببنات 
جمتمعه��ن وتعم��ل عل��ى توعي��ة اجليل م��ن خال 

حما�سرات توعوية اأمنية تثقيفية. 
و�سرع��ت ال�سرطة الن�سائي��ة بالتعاون مع جمعية 
الثقاف��ة والفك��ر احل��ر �سبك��ة "و�س��ال" بحملة " 
�سح��وة لابت��زاز الإلك��رتوين " للتوعية مبخاطر 
التكنولوجي��ا واحلد م��ن الآث��ار ال�سلبية املرتتبة 

على ا�ستخدامها. 
وعرفت مدير دائرة غزة لل�سرطة الن�سائية رائد 
عاه��دة اخل�س��ري حملة �سح��وة حمل��ة توعوية 
والبت��زاز  التكنولوجي��ا  مبخاط��ر  تثقيفي��ة 
اللك��رتوين، ُتو�س��ح م�سببات��ه وطرق��ه والآث��ار 

املرتتب��ة علي��ه وكيفي��ة مواجهت��ه وم�ساع��دة من 
وقع��ت �سحي��ة ب�سرية تامة وه��ي ت�ستهدف املراأة 

والفتاة يف قطاع غزة . 
وقالت اخل�س��ري : " اإن الهدف من احلملة توعية 
اأولي��اء الأم��ور وال�سب��اب ذك��ورًا واإناث��ًا مبخاط��ر 
التكنلوجيا حيث اأن عامل النرتنت الوا�سع �ساحة 
خ�سبة لابتزاز والإ�سق��اط والنحراف واأن لهذا 

التطور اأثرًا كبريًا يف حياتنا ل ميكن جتاوزه " . 
واأ�ساف��ت اخل�س��ري " بدى من ال�سع��ب ال�ستغناء 
ع��ن التكنولوجي��ا فهي �س��اح ذو حدي��ن اإذا اأ�سيئ 
ا�ستخدام��ه فاإنه �سيعود عل��ى م�ستخدمه بالعديد 
م��ن امل�س��اكل واملتاع��ب ، واإ�س��اءة ا�ستخ��دام ه��ذه 
التكنولوجيا جعلنا نق��ف لإعادة النظر يف كيفية 
وحيط��ة  بحر���س  التكنولوجي��ا  ه��ذه  ا�ستغ��ال 

جتنبًا للوقوع مبثل هذه املخاطر ". 
وع��ن اأه��م الق�ساي��ا الت��ي مت التعام��ل معها خال 

م��ع  التعام��ل  مت  اأن��ه  اخل�س��ري  اأ�س��ارت  احلمل��ة 
ق�سايا البتزاز املادي والبتزاز املعنوي وال�سلوك 
النحرايف وال�سق��اط الأخاقي والأمني ، مبينة 
اأن��ه يتم ح��ل هذه الق�ساي��ا بالتعاون م��ع املباحث 
العام��ة وق�س��م امل�س��ادر الفني��ة باملباح��ث وتكون 

ب�سرية تامة .
وع��ن ال�سبب يف اأن احلملة ترك��زت حول البتزاز 
الرائ��د اخل�س��ري لأن ع��امل  اللك��رتوين بين��ت 
لابت��زاز  خ�سب��ة  �ساح��ة  الوا�س��ع  النرتن��ت 
وال�سق��اط والتج�س�س من املخاب��رات ال�سهيونية 
حي��ث اأ�سب��ح النرتنت من اأه��م ميادي��ن التجنيد 
الواق��ع  ونتيج��ة  املعلوم��ات،  واأخ��ذ  والإ�سق��اط 
ال�سيا�س��ي ال�سع��ب واحل�س��ار والبطال��ة فاجلمي��ع 
يه��رب م��ن الواق��ع ال�سع��ب نح��و مواق��ع التوا�سل 
الجتماع��ي للتعاي���س مع��ه بعي��دًا ع��ن م�ساكله��م 

وال�سغوطات التي تواجههم.

وع��ن الفئ��ة امل�ستهدفة ذك��رت اخل�س��ري اأنه يتم 
ا�سته��داف امل��راأة يف امل�ساج��د واملوؤ�س�س��ات املدنية 
والأهلي��ة واملدار���س واجلامع��ات والأماكن العامة 
ا�سته��داف  مت  وق��د  واملنتزه��ات  وال�سرتاح��ات 
�سهر  وفتاة من بداية احلملة يف  "8015" �سيدة 

يونيو وحتى اللحظة ولزالت احلملة م�ستمرة . 
الرائ��د  �س��ددت  لاأه��ل  الأخ��رية  ر�سالته��ا  وع��ن 
اخل�س��ري عل��ى �س��رورة تعزي��ز الثقة ب��ن الأهل 
والفت��اة املبت��زة واإعطائه��ا الأمان حت��ى يتم حل 
امل�سكل��ة بعقاني��ة دون اأدن��ى ته��ور وحتويلها اىل 

جهات الخت�سا�س ما اأمكن . 
اأما ر�سالتها للفتاة املبتزة فدعتها الرائد اخل�سري 
اإىل تبلي��غ الأه��ل اأو اأي �سخ�س قري��ب منها يكون 
ثق��ة وقادر على حل م��ا تعر�ست ل��ه والتعامل مع 
امل�سكل��ة بحكم��ة قائل��ة اأن اأي �س��ي اأه��ون م��ن اأن 

تخ�سر الفتاة �سمعتها وعر�سها .

خالل ثالثة شهور

الخضري ... استهدفنا في حملة صحوة
 " 8015" سيدة بمحافظة غزة
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غزة- الراأي
رحبت الف�سائل الفل�سطينية بخطوة حركة املقاومة 
الإ�سامي��ة حما���س، الدافع��ة نح��و اإمت��ام امل�ساحلة 
بح��ل  واملتمثل��ة  النق�س��ام،  واإنه��اء  والفل�سطيني��ة 
اللجنة الإدارية احلكومية التي مت ت�سكيلها يف قطاع 
غ��زة، بعد تخل��ف حكومة التواف��ق ع��ن اأداء مهامها 

جتاه القطاع.
واأعلن��ت حما���س عن حل اللجن��ة الإدارية يف خطوة 
تبع��ت عدة لق��اءات بن وفدي حركت��ي حما�س وفتح 
والقيادة امل�سرية يف القاهرة، بهدف التو�سل لتفاق 

ينهي النق�سام الفل�سطيني.
الف�سائل بدورها كان لها موقف مرحب بهذه اخلطوة 
م��ن قبل حرك��ة حما���س، ودع��ت حركة فت��ح للقيام 
بخطوات اإيجابية مماثلة لتذليل العقبات والو�سول 
اإىل اتف��اق يحل جممل الق�ساي��ا العالقة منذ �سنوات 

ويحقق اتفاق امل�ساحلة.
حركة اجلهاد الإ�سامي رحبت باخلطوة واأكدت على 
�س��رورة تراجع ال�سلطة عن الإج��راءات �سد القطاع 
واتخ��اذ خطوات مقابلة لإعادة اللحمة والبناء على 

قرار حركة حما�س.
وطالبت فتح بالعمل على اإعادة بناء منظمة التحرير 
الفل�سطين��ي،  الوطن��ي  للم�س��روع  العتب��ار  واإع��ادة 

داعي��ة القاه��رة ل�ستكم��ال خطواته��ا نح��و تطبيق 
التفاهمات وحتقيق الوحدة الفل�سطينية.

حرك��ة فت��ح ويف اأول رد لها على اخلط��وة، اأكدت على 
ل�س��ان نائ��ب رئي�س حركة فت��ح حممود العال��ول، اأنها 
خط��وة اإيجابي��ة وُمب�س��رة، ليت��م بعده��ا ح��ل كافة 

الق�سايا العالقة.
وم��ن جانب��ه، اأك��د الناط��ق با�س��م حرك��ة املقاوم��ة 
الإ�سامي��ة حما�س ف��وزي بره��وم، اأن اإعان احلركة 
ح��ل اللجن��ة الإداري��ة ي�س��ع حرك��ة فت��ح يف اختبار 
حقيق��ي اأم��ام اجله��د امل�س��ري و�سعبن��ا الفل�سطين��ي 

لتحقيق الوحدة الوطنية.
اجلبه��ة ال�سعبي��ة ويف بي��ان له��ا رحب��ت مب��ا اأعلنت��ه 
حرك��ة حما���س م��ن ح��ل اللجن��ة الإداري��ة، ومتكن 
حكوم��ة التواف��ق م��ن العم��ل يف غ��زه واملوافقة على 

اإجراء النتخابات العامة.
 واعت��رت يف بي��ان له��ا هذه اخلط��وة بالهام��ة لل�سري 
قدم��ًا يف اإنه��اء النق�س��ام ب�س��كل ج��ذري، ويِف البناء 
عليه��ا ملتابع��ة اأعمال اللجن��ة التح�سريي��ة للمجل�س 

الوطني الفل�سطيني.
ودع��ت اجلبهة اإىل احلذر من حم��اولت ذوي امل�سالح 
والنف��وذ واأع��داء �سعبنا الذين ل��ن يتوقفوا عن و�سع 

الع�سي يف الدواليب لإف�سال ما مت التو�سل اإليه.

ودع��ت رئي���س ال�سلط��ة اإىل املبا�س��رة يف اإلغاء جميع 
الجراءات التي مت اتخاذها بحق قطاع غزة التزاما 

مبا �سبق اأن اأعلنه.
بدوره��ا ثمن��ت جل��ان املقاوم��ة يف فل�سط��ن، خط��وة 
غ��زة،  يف  الإداري��ة  اللجن��ة  بح��ل  حما���س  حرك��ة 
واعترته��ا خط��وة مهم��ة ومتقدم��ة باجت��اه اإنه��اء 

النق�سام واإجناز امل�ساحلة.
واأ�ساف��ت اللج��ان يف بي��ان لها، اأن��ه من ال�س��روري اأن 
يج��ري مقابلة ذل��ك ب�سدور قرار عاج��ل وفوري يتم 
مبقت�س��اه رفع الإجراءات العقابي��ة كافة �سد اأهايل 
قط��اع غ��زة فوًرا والتي �سكل��ت م�سا�ًس��ا وا�سًحا بحياة 

املواطنن اليومية.
م��ن جانبها، رحب��ت حرك��ة املقاومة ال�سعبي��ة بقرار 
حركة حما�س حل اللجن��ة الإدارية ومتكن حكومة 
الوف��اق م��ن خدم��ة اأهلنا يف غ��زة واعترته��ا خطوة 
بالجت��اه ال�سحي��ح لإنهاء النق�س��ام، داعي��ًة رئي�س 
ال�سلط��ة حممود عبا�س لوقف الإج��راءات العقابية 

جتاه غزة والرتاجع عنها.
وثمنت اجلهود امل�سري��ة امل�سنية التي بذلت من اأجل 

ال�سدع. وراأب  النظر  وجهات  "تقريب 
ويف وق��ت �ساب��ق، اأعلن��ت حركة حما�س ح��ل اللجنة 
الإداري��ة يف قط��اع غ��زة، داعي��ًة حكوم��ة الوف��اق 

للق��دوم اإىل قط��اع غ��زة؛ ملمار�س��ة مهامه��ا والقي��ام 
بواجباتها فورًا.

وقال��ت احلرك��ة اإن ه��ذا الإع��ان ياأت��ي ا�ستجاب��ة 
للجه��ود امل�سري��ة الكرمي��ة، بقيادة جه��از املخابرات 
العام��ة امل�سري��ة والت��ي ج��اءت تعبريًا ع��ن احلر�س 
امل�س��ري عل��ى حتقيق امل�ساحل��ة الفل�سطيني��ة واإنهاء 
النق�س��ام. واأ�سافت اأن ذلك ياأتي حر�سًا على حتقيق 
اأمل �سعبن��ا الفل�سطين��ي بتحقيق الوح��دة الوطنية، 

مبينًة موافقتها على اإجراء النتخابات العامة.
كما اأبدت ا�ستعدادها لتلبية الدعوة امل�سرية للحوار 
م��ع حرك��ة فتح ح��ول اآلي��ات تنفي��ذ اتف��اق القاهرة 
2011 وملحقات��ه، وت�سكي��ل حكومة وحدة وطنية 
يف اإط��ار ح��وار ت�س��ارك في��ه الف�سائ��ل الفل�سطينية 

املوقعة على اتفاق 2011م كافة.
بدورها رحب��ت اللجنة الإداري��ة احلكومية باملوقف 
ال�سيا�س��ي والوطن��ي امل�س��وؤول ال��ذي اأبدت��ه حرك��ة 

حما�س خال مباحثات القاهرة.
واأك��دت اللجن��ة اأنه��ا تدعم كاف��ة اجله��ود ال�سادقة 
لإنهاء النق�سام واإع��ادة اللحمة الوطنية وتعلن اأنها 
ل��ن تكون عقبة اأمام حتقيق ما مت التفاق عليه وهي 
ب�س��دد اتخاذ ما يلزم من اإج��راءات لتنفيذ ما ورد يف 

اإعان القاهرة.

الفصائل ترحب بقرار حماس حل اللجنة اإلدارية بغزة
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في عمليات مميزة ونادرة..

أطباء غزة.. إنجازات طبية تتجاوز الحصار
غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي

ل ي��زال النجاح الطبي يف م�سايف قطاع 
غزة متوا�س��ا رغم احل�س��ار املفرو�س 
عل��ى القط��اع منذ اأك��ر م��ن 11 عاما، 
ورغ��م قل��ة الإمكاني��ات واخل�سوم��ات 
املتك��رر  والتهدي��د  الروات��ب  عل��ى 
بالتقاع��د املبك��ر والق�س��ري م��ن قب��ل 
مل  ذل��ك  اأن  اإل  اهلل،  رام  يف  ال�سلط��ة 
يث��ن اأطب��اء غزة ع��ن القي��ام بدورهم 
وتاأدي��ة ر�سالتهم عل��ى اأكمل وجه، كما 
اأثبت��وا جناحهم يف عملي��ات ف�سل فيها 
اأطب��اء يف اخل��ارج، وجنح��وا يف ع��اج 
مر�سى كاد املر�س اأن يفتك باأج�سادهم 

وخففوا بذلك من اأوجاعهم . 
اإجن��ازات الأطب��اء يف  وبالذه��اب اإىل 
غ��زة رغ��م كل العراقي��ل وال�سعوب��ات 
جراح��ة  ق�س��م  جن��ح  فق��د  اأمامه��م، 
بامل�ست�سف��ى  الدموي��ة  الأوعي��ة 
الأندوني�س��ي، يف اإج��راء عملية نوعية 
ونادرة ملري���س خم�سيني كان يعاين من 
مر���س "بريجر" ال��ذي اأدى اإىل �سعف 
يف الرتوي��ة الدموي��ة للقدم��ن، وذلك 
برئا�سة د. اأحمد اأبو ندى وم�ساركة د. 

اإياد اأبو �سعدة.
وق��ال د.اأب��و ن��دى:" اإن املري�س يعاين 
من تقرحات والتهابات �سديدة بالقدم 
الي�س��رى منذ ف��رتة طويل��ة مل يتعافى 
منه��ا رغم تناول��ه لاأدوي��ة وامل�سادات 
و�سف��ت  الت��ي  والعاج��ات  احليوي��ة 
ل��ه"، مو�سح��ا ب��اأن املري���س تنق��ل بن 

امل�ست�سفي��ات داخ��ل الوط��ن وخارجه، 
حي��ث اأق��روا بب��رت ال�س��اق الي�سرى من 

حتت الركبة.
واأ�ساف:"بعد اإج��راء ال�سور املقطعية 
امللون��ة تب��ن وج��ود ج��زء ق�س��ري م��ن 
�سري��ان الق��دم اخللفي حي��ث مت خال 
العملي��ة اجلراحي��ة تو�سي��ل ال�سريان 
م��ن اأعل��ى ال�س��اق حتى ه��ذا اجلزء من 
 5 العملي��ة  ا�ستغرق��ت  وق��د  الق��دم، 

�ساعات متوا�سلة".
وو�س��ف ه��ذه العملي��ة بالدقيقة جدا 
وذل��ك لندرته��ا ودقته��ا وخطورتها يف 
نف�س الوقت، حيث مت��ت بنجاح واإنقاذ 
املري���س م��ن عملية الب��رت، موؤك��دا اأنه 
يف  وا�س��ح  حت�س��ن  تب��ن  وباملتابع��ة 
و�سع الرتوي��ة الدموية للق��دم وتعايف 
ملح��وظ للتقرح��ات وم��ا زال املري���س 

قيد املتابعة .
ويف اإجن��از طبي اآخ��ر ولي�س ببعيد عن 
امل�ست�سف��ى الأندوني�س��ي ودور الأطباء 
مري���س،  ق��دم  اإنق��اذ  يف  وجناحه��م 
فق��د اأك��د الأطب��اء يف م�ست�سف��ى غ��زة 
اإج��راء  اأي�س��ا جناحه��م يف  الأوروب��ي 
عملية جراحية لطفلة كادت اأن تفقد 
قدمها، حيث متكن طاقم طبي خمت�س 
بجراحة الأوعية الدموية وال�سراين 
الدقيقة م��ن اإجراء عملي��ة جراحية 

للطفلة مي ا�ساخي وتبلغ 8 �سنوات .
وكان الطاق��م الطب��ي ق��د اأج��رى 25 
عملية جراحي��ة للطفلة، م��ن �سمنهم 

يف  �سرياني��ة  ق�سط��رة  عملي��ات  اأرب��ع 
�ساقه��ا الأمي��ن، حي��ث كانت تع��اين من 
ورم �سري��اين وري��دي �سخ��م يف �ساقها، 
وكان ق��د مت حتويله��ا اإىل م�ست�سفي��ات 
واإ�سرائي��ل  وم�س��ر  الغربي��ة  ال�سف��ة 
لإج��راء عملية جراحي��ة لها ولكن مل 

يكتب لها النجاح.
وق��ال الطبيب املعال��ج بروف�سور حممد 
كل��وب، رئي���س ق�سم الأوعي��ة الدموية 
مب�ست�سفى غ��زة الأوروبي،:" اإنه متكن 
وطاقمه الطبي مبعاونه الدكتور حممد 
حبي��ب رئي�س ق�سم الق�سط��رة القلبية 
يف م�ست�سف��ى ال�سف��اء، من اإج��راء تلك 
العملي��ات، حي��ث ب��داأ الطاق��م �سل�سلة 
عملياته م��ع الطفلة قبل ثاث �سنوات 
باإج��راء 4 عمليات ق�سط��رة متوا�سلة 
مت فيه��ا اإغاق ع��دة �سراي��ن رئي�سية 
با�ستخدام اأحدث التقني��ات العاملية"، 
مو�سح��ا اأن وق��ف النزي��ف يف قدمه��ا 
ح��دث بع��د اأن خ�سع��ت الطفل��ة ل� 20 
عملي��ة جراحية اأخرى وه��و ما ي�سمى 

ف�سل ال�سراين والأوردة.
واأ�س��اف د. كل��وب:" اإن��ه مت��ت عملي��ة 
ال�سري��ان  ورم  م��ن  جزئي��ة  ازالت 
الوري��دي واملري�سة ق��د تعافت بن�سبة 
%90، وب��داأت الطفل��ة بال�س��ري عل��ى 
�ساقه��ا وذل��ك من��ذ �سن��وات، حي��ث مت 
ازال��ة الورم بن�سب��ة %90 من م�ساحة 

القدم الأمين".
و�ستجرى للطفل��ة 3 عمليات جراحية 

يف وقت لح��ق على اأح��د ال�سراين يف 
�ساقها وعملي��ات بنائية لزراعة اجللد 
ونق��ل الع�س��ات اجلزئي��ة با�ستخ��دام 
عل��ى  للحف��اظ  الدقيق��ة  الو�س��ات 

حياتها.
واأكد كلوب اأن تلك العمليات اجلراحية 
عل��ى  الدقيق��ة  العملي��ات  م��ن  تعت��ر 
م�ست��وى الع��امل، لأن املري�س��ة تع��اين 
واأ�ساب��ع  قدمه��ا  يف  �سدي��د  ت��ورم  م��ن 
قدمها غري ب��ارزة نتيجة التورم وكانت 
ملت�سقة ببع�سه��ا البع�س وذلك نتيجة 

ت�سوه خلقي بعد الولدة.
العملي��ات  جمي��ع  اأن  بالذك��ر  جدي��ر   
اجلراحي��ة مت اإجراوؤه��ا يف م�ست�سف��ى 
خانيون���س  مبدين��ة  الأوروب��ي  غ��زة 

جنوب قطاع غزة . 
 هذا ول يزال الأطباء ميار�سون عملهم 
رغ��م كل �س��يء، وي�ستم��رون يف اإجن��از 
العملي��ات املمي��زة والنوعي��ة وتطوير 
عمله��م الطب��ي م��ن خ��ال البح��ث عن 
قل��ة  رغ��م  املر�س��ى  ع��اج  اإمكاني��ة 
الإمكاني��ات ورغ��م احل�س��ار وحماول��ة 
اإبعاده��م ع��ن مهنته��م ب�ست��ى الط��رق 

والو�سائل. 
وكان��ت ال�سلط��ة يف 4 يولي��و/ 2017، 
ق��د ق��ررت خ��ال جل�سته��ا يف مدين��ة 
اإحال��ة  الغربي��ة،  بال�سف��ة  اهلل  رام 
اإىل  غ��زة  م��ن  اآلف و145 موظًف��ا   6
التقاع��د املبك��ر، دون اأن تعط��ي مزيدا 

من التفا�سيل.
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غزة- الراأي
وزارة  وكي��ل  �سرح��ان  ناج��ي  م.  دع��ا 
الأ�سغ��ال العام��ة والإ�س��كان البلدي��ات 
املطل��ة على �س��ارع �ساح الدي��ن و�سارع 
الر�سيد ال�ساحل��ي اإىل �سرورة تنظيف 
وال�سوائ��ب  الأترب��ة  م��ن  الطريق��ن 
وذل��ك  العب��ارات  وتهيئ��ة  وتنظي��ف 

ا�ستعدادا لف�سل ال�ستاء.
وق��ال م. �سرح��ان خال جول��ة للجنة 
العلي��ا للم�ساريع القطري��ة على الطرق 
الرئي�سي��ة وامل�ساري��ع الإن�سائي��ة الت��ي 
الط��رق  اأن  ال��وزارة  عليه��ا  ت�س��رف 
الرئي�سي��ة وه��ي �ساح الدي��ن وطريق 
الر�سي��د ال�ساحل��ي بحاج��ة اإىل املزيد 
م��ن الهتم��ام والتنظيف م��ن الأتربة 
الطري��ق  جوان��ب  خا�س��ة  وال�سوائ��ب 
والهتمام باملظهر اجلمايل وت�سجريه.

و�س��دد الوكي��ل �سرح��ان عل��ى �س��رورة 
تنظي��م اللوحات الإعانية على طريق 
�س��اح الدين وطري��ق الر�سيد، وهناك 
تفاهمات جرت مع البلديات بخ�سو�س 
الرئي�سي��ة  ال�س��وارع  عل��ى  الإعان��ات 

لرتتيبها وتنظيمها .
وب��ن م. �سرح��ان اأن وزارت��ه تقدم��ت 
ل�ستكم��ال  بطل��ب  القطري��ة  للجن��ة 
تطوي��ر �س��ارع �ساح الدين م��ن منطقة 
ج�س��ر وادي غزة اإىل مف��رتق ال�سهداء 
ال��وزارة  �ستق��وم  فيم��ا   ،) نت�س��ارمي   (
للمفرتق��ات  �سيان��ة  حمل��ة  باإج��راء 
الرئي�سية على �س��ارع �ساح الدين قبل 

قدوم ف�سل ال�ستاء .
�سم��ن  ان��ه  �سرح��ان  م.  واأو�س��ح 

ال�ست��اء  لف�س��ل  ال��وزارة  ا�ستع��دادات 
باإن�س��اء حو���س لتجمي��ع مي��اه  قام��ت 
الأمطار يف نف��وذ بلدية خانيون�س على 
م�ساح��ة 10 دومن��ات ل�ستيع��اب مي��اه 
الأمط��ار الت��ي كانت تغرق �س��ارع �ساح 
حت��ى   ) م��وراج   ( مف��رتق  م��ن  الدي��ن 
مدخ��ل �سوفا حي��ث مت متدي��د اأنابيب 
با�ستكي��ة لرتحيل مي��اه الأمطار التي 
كان��ت تتجمع على �س��اح الدين وتعيق 

حركة ال�سري .
و�سمل��ت جولة اللجن��ة العليا للم�ساريع 
الإن�سائية بالوزارة وامل�ساريع القطرية 
تفقد م�س��روع تيكا الإ�س��كاين حيث مت 
الطاع عل��ى الت�سطيب��ات النهائية يف 
امل�س��روع، كم��ا مت الط��اع عل��ى اأعمال 
يف  �سهي��ا  بن��ي  دوار  تاأهي��ل  اإع��ادة 
خانيون���س والتي تعتر جزء من تنفيذ 
املرحلة الثانية من �سارع �ساح الدين .

أخبار

06

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
الدوامية قرية فل�سطينية مهّجرة، تبعد عن مدينة اخلليل 
نحو 24 كيلو مرت، وتبلغ م�ساحة اأرا�سيها "60585" دومن، 

وميكن اأن تعد من اأرا�سي اخلليل.
ترتف��ع الدوامي��ة 350 م ع��ن �سط��ح البح��ر، ويحي��ط بها 
اأرا�س��ي ق��رى اإذن��ا ودورا والقبيب��ة وبي��ت جري��ن وعرب 
اجلب��ارات، قدر عدد �سكانه��ا ع��ام 1922 )2441( ن�سمة 

ويف عام 1945 )3710( ن�سمة.
 قامت املنظمات ال�سهيونية امل�سلحة بهدم القرية وت�سريد 
اأهله��ا البال��غ عدده��م ع��ام 1948 )4304( ن�سم��ة، وكان 
ذل��ك يف 1948، ويبلغ جمموع الاجئن من هذه القرية يف 

عام 1948 حوايل )3358( ن�سمة.
وقد اأ�سماه��ا الكنعانيون"َب�سق��ة اأي "املرتفع"، وقد ذكرت 
به��ذا ال�س��م يف العه��د الق��دمي نزل��ت به��ا بع���س احلمات 
ال�سليبية يف الع�س��ور الو�سطى واأ�سماها الأوروبيون الغزاة 

واحيم". "بيتا 
 يرج��ع �سبب ت�سمية القري��ة بالدوامية ن�سبه اىل املطرية 
الع��رب الذي��ن مكث��وا فيه��ا، ويرج��ع اأ�سله��م اىل جن��د يف 
احلج��از يف منطقة ت�سمى دومة اجلندل، واملرجح اأن دومة 

هي �سبب الت�سمية.
وين�س��ب اأي�س��ا اأنه��ا �سمي��ة بالدوامية عل��ى ا�س��م �سيخ كان 
ي�سم��ى على عبد ال��دامي، وهذا غري مرج��ح فاملطرية اأ�سا 
كاأن��ه ماكثن وهو �سي��ف عليهم ومكث يف القرية حتى تويف 

فيها.
واعتاد اأهايل الدوامية يف حديثهم، ا�ستعمال اأمثال كثرية، 
للتعب��ري عن �سيء م��ا اأو تدعيم موقف مع��ن، ومن بن تلك 
الأمث��ال : ل��ولي ركبت��ك ع ح�س��اين م��ا د�سي��ت اي��دك يف 
خرجي، ان خف احلليب قلت قيمة الراعي، لولك يا ل�سان 

ما عرت يا قدم، رخاوة احلزام تورث الدبر. 
ن�سب��ة  الدوامي��ة  م�ساح��ة  م��ن  فل�سطيني��ن  ميتل��ك 
وقدره��ا60،560 دومن، اأما ال�سهاين��ة ل ميلكون �سيئا، اأما 
اأرا�س��ي امل�س��اع فهي م��ن جمم��ل امل�ساح��ة 25 دومن جمموع 

ملكية الأرا�سي الفل�سطينية يف قرية الدوامية60،585.
مت ا�ستخ��دام اأرا�س��ي مزروع��ة بالب�ساتن املروي��ة بن�سبة 
بن�سب��ة  بالزيت��ون  مزروع��ة  واأرا�س��ي  1،206دومن 
1،952دومن، واأرا�سي مزروعة باحلبوب بن�سبة29،191 
دومن، واأرا�سي مت اإن�سائها مباين �سكنية بن�سبة 179 دومن، 
واأرا�س��ي �ساحلة للزراعة بن�سب��ة 30،397دومن، واأرا�سي 

غري �ساحلة للزراعة "بور" بن�سبة 30،009 دومن.
ن�سم��ة، ويف ع��ام  ال�س��كان2،441  بل��غ ع��دد   1922 ع��ام 
 1945 2،688 ن�سم��ة، ويف عام  1931 كان بل��غ ال�س��كان 
بل��غ   1948 3،710 ن�سم��ة، ويف ع��ام  ال�س��كان  بل��غ ع��دد 
ع��ام  الاجئ��ن يف  وتع��داد  ن�سم��ة  ال�س��كان4،304  ع��دد 

ن�سمة. 1998يقدر26،429 
وه��ي   ،1948  /10  /29 يف  الدوامي��ة  جم��زرة  وقع��ت 
واح��دة من اأكر املجازر التي ارتكبتها املنظمات ال�سهيونية 
امل�سلح��ة )عملية ي��واآف(، واأ�سفر الهج��وم على القرية عن 
قت��ل حوايل مائ��ة �سخ�س حتى مل يتبق بي��ت بدون �سهيد، 
ومار�ست القوات الإ�سرائيلية عن�سريتها الإرهابية بتك�سري 
روؤو�سه��م بالع�س��ي، واأعق��ب املج��زرة عملي��ة ن��زوح كثيفة 
لل�س��كان م��ن املنطقة خوف��ًا على حياته��م، و عل��ى اأنقا�سها 

اأن�سئت عام 1955 م�ستعمرة "اأمات�سيا"
ويتباي��ن ع��دد �سه��داء مذبح��ة الدوامي��ة وف��ق تقديرات 
الع��رب و"الأمم املتح��دة" وجي���س الحت��ال الإ�سرائيل��ي 
نف�س��ه م��ا ب��ن 700 اإىل 1000 مواطن عربي ع��دا الذين 
كانوا يحاولون الت�سلل للقرية لأخذ اأمتعتهم وطعامهم بعد 

اأيام من ح�سول املجزرة .

الدوايمة قضاء الخليل

غزة- الراأي
اأكد بهاء املده��ون وكيل وزارة الأ�سرى 
واملحررين، اأن ا�ستمرار اجناب الأ�سرى 
العقب��ات  رغ��م  املهرب��ة  النط��ف  م��ن 
والقي��ود الت��ي تفر�سه��ا اإدارة �سج��ون 
الحتال هو دليل على ر�سالة احلرية 
واحلي��اة الت��ي يتقنه��ا الأ�س��رى وه��م 
وال�سع��ي  الحت��ال،  �سج��ون  داخ��ل 

احلثيث لتاأ�سي�س م�ستقبل اأف�سل.
لعائل��ة  زي��ارة  خ��ال  ذل��ك،  ج��اء 
الأ�س��ري اإيهاب اأبو نح��ل 28 عامًا اأم�س 
الأربع��اء، م��ن مدين��ة غ��زة  لتهنئتهم 
باملولود البكر ) �سعد ( الذي اجنب من 
خال نطف��ه مهربة من داخ��ل �سجون 

الحتال.

وبن املده��ون اأن اأكر من 30 اأ�سريًا يف 
�سج��ون الحتال متكن��وا من الإجناب 
ع��ن طريق النط��ف املهربة م��ن داخل 

�سجون.
وقال:"ه��ذا الب��داع ال��ذي يق��وم به 
معان��اة  ع��ن  نتكل��م  ودائم��ا  الأ�س��رى، 
نتح��دث  والي��وم  واآهاته��م،  الأ�س��رى 
ع��ن عظمته��م وقدرته��م عل��ى حت��دي 
ال�سج��ان، وهذا الطفل هو ر�سالة حياة 

وحتدى لهذا ال�سجان".
يذك��ر اأن الأ�س��ري اإيه��اب اأب��و نح��ل مت 
م��ن  2015م  مت��وز  �سه��ر  يف  اعتقال��ه 
عل��ى حاج��ز بيت حان��ون "اإي��رز" بعد 
ح�سوله على ت�سري��ح لإجراء مقابلة 

لعمل كمدر�س يف دولة قطر .

بإزالة األتربة والشوائب استعداد لفصل الشتاء
سرحان يدعو البلديات المطلة على شارع 
صالح الدين للحفاظ على حرم الطريق 

خالل تهنئة عائلة األسير أبو نحل

"المدهون": انجاب األطفال 
من النطف المهربة هي رسالة 

حرية وحياة لألسرى
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القد�س املحتلة- غزة
اأطلق��ت موؤ�س�سة القد���س الدولي��ة تقريرها 
ال�سن��وي ع��ن عل��ى الأق�س��ى احل��ادي ع�سر 
ال��ذي ير�س��د تط��ور خمطط��ات الحت��ال 
لتهوي��ده، وتط��ورات فكرة وحتقي��ق الوجود 
اليهودي يف الأق�س��ى، واحلفريات والبناء يف 
امل�سجد وحميط��ه بالإ�سافة اإىل ردود الفعل 
عل��ى ه��ذه الّتط��ورات عل��ى امل�ست��وى العربي 
والإ�سام��ي والدويل �سمن الفرتة املمتدة من 

.1/8/2017 و   1/8/2016
تط��ور  الأول  ف�سل��ه  يف  التقري��ر  ويتن��اول 
فك��رة الوجود اليه��ودّي يف امل�سج��د الأق�سى 
عل��ى امل�ست��وى ال�سيا�س��ي والأمن��ي والدين��ي 
خ��ال  الحت��ال  �سع��ى  حي��ث  والقان��وين، 
ف��رتة التقري��ر اإىل فر�س �سيطرت��ه الكاملة 
عل��ى الأق�سى اأكر م��ن اأّي وقت م�سى، بحيث 
الوحي��دة  اجله��ة  اإىل  الحت��ال  يتح��ول 
تبق��ى  فيم��ا  الأق�س��ى،  مب�س��ري  املتحكم��ة 
الو�ساي��ة الأردني��ة الإ�سامي��ة التاريخّي��ة 
�سكلي��ة ل تاأث��ري له��ا يف م�س��ار الأح��داث يف 
الأق�سى، موؤكًدا جناح هبة الأق�سى يف اإجبار 
الحتال عل��ى الرتاجع اأمام �سمود و�سابة 

املقد�سين.
ال�سرط��ة  اأن دور  املوؤ�س�س��ة  واعت��ر تقري��ر 
الإ�سرائيلي��ة كان حم��لَّ تقدي��ٍر وثن��اٍء م��ن 
قبل امل�ستوطن��ن املتطرفن الذين وجدوا يف 
وزي��ر الأم��ن الداخل��ي جلع��اد اأردان، وقائد 
�سرط��ة الحت��ال يف القد���س ي��ورام هليفي 
��ا اأ�سهم اإىل حدٍّ كب��ري يف ت�سهيل  ��ا ذهبيًّ ثنائيًّ
اأدائه��م  ع��ن  الط��رف  وغ���سّ  اقتحاماته��م، 
القتحام��ات،  اأثن��اء  التلمودي��ة  للطقو���س 
وتكبيل ي��د امل�سلن واملرابط��ن واملرابطات، 
واعتق��ال جمموع��ة م��ن ال�سب��ان املقد�سي��ن 
بتهمة النتماء اإىل "تنظيم �سباب الأق�سى" 
ال��ذي اأعلن��ه الحتال ع��ام 2011 تنظيًما 
خارًجا عن القانون. واتهم الحتاُل ال�سباَب 
بوجودهم ون�ساطه��م يف الأق�سى واهتمامهم 
باأخب��اره واأخب��ار القتحام��ات، وامل�سوؤولي��ة 
ع��ن تنظي��م العت��كاف يف اجلام��ع القبلي يف 
القتحام��ات الت��ي �سهده��ا امل�سج��د يف فرتة 

الأعياد اليهودية.
اجله��ود  جان��ب  اإىل  التقري��ر:"  وتاب��ع 
ال�سيا�سي��ة والأمني��ة ل�سته��داف الأق�س��ى، 
لت�سري��ع  القانوني��ة  اجله��ود  ا�ستم��رت 
اإج��راءات الحت��ال �س��د الأق�س��ى، واأق��ّر 
التمهيدي��ة  بالق��راءة  الحت��ال  كني�س��ت 
م�س��روع "قانون املوؤذن" ال��ذي ين�ّس على منع 
رف��ع الأذان عر مكرات ال�س��وت يف م�ساجد 
القد���س والأرا�س��ي املحتلة ع��ام 1948 بعد 
ال�ساع��ة 7 م�س��اء وقب��ل ال�ساع��ة 7 �سباًحا، 
م�س��روع  الأوىل  بالق��راءة  الكني�س��ت  واأق��ر 
"قان��ون القد���س املوحدة" ال��ذي ينطلق من 
اأّن ال�سي��ادة عل��ى القد���س ه��ي لاإ�سرائيلين 
وي�سرتط كي "تتنازل اإ�سرائيل" عن اأّي جزء 
منها –مبا يف ذلك امل�سجد الأق�سى – موافقة 
ثمان��ن م��ن اأع�س��اء "الكني�س��ت". ويف ق��رار 
اآخ��ر راأت حمكمة الحتال باأّن��ه "ل �سلطة 
ملوظف��ي الأوق��اف الإ�سامي��ة عل��ى اليه��ود 
الذي��ن ي��زورون جب��ل املعب��د" م��ع اإبع��اد اأّي 
موظف يت�سرف "ب�سكل غري لئق" مع اليهود 

يف الأق�سى".
اأم��ا عل��ى امل�ستوى الدين��ّي فقد ب��ّن التقرير 
"املعب��د" ا�ستم��رت يف توجي��ه  اأّن منظم��ات 

الدعوات اإىل امل�ستوطن��ن من اأجل "ال�سعود 
اإىل جب��ل املعب��د"، مفاخرين بحال��ة الهدوء 
يف الأق�س��ى ب�سبب تقييد ي��د املرابطن فيه، 
ووّجه��ت "منظم��ات املعب��د" دع��وات تطالب 
مبنع امل�سلمن من الدخول مطلًقا اإىل امل�سجد 
يوم��ي  القتحام��ات  اإتاح��ة  واإىل  الأق�س��ى 
منظم��ة  واأعلن��ت  ��ا،  اأي�سً وال�سب��ت  اجلمع��ة 
مب��ادرة  املعب��د" ع��ن  جب��ل  لأج��ل  "ط��اب 
لإقام��ة حف��ات البل��وغ يف الأق�س��ى وع��دم 
الكتفاء باإقامتها عند حائط الراق كما هو 

الأمر عليه يف الوقت الراهن.
اإىل  الث��اين  الف�س��ل  يف  التقري��ر  وتط��رق 
احلفريات والبن��اء التهويدي اأ�سفل الأق�سى 
اأّن ع��دد احلفري��ات  ويف حميط��ه، مو�سًح��ا 
بلغ��ت نح��و 64 حفري��ة ونفًق��ا تت��وزع عل��ى 
جه��ات الأق�س��ى الأربع��ة، ن�سفه��ا يف اجله��ة 
الغربية للم�سجد التي و�سلت عدد احلفريات 

فيها اإىل 32 حفرية.
حكوم��ة  اجتم��اع  اأن  التقري��ر  واعت��ر 
الحت��ال يف اأحد الأنفاق الت��ي تبعد اأمتاًرا 
قليل��ة عن الأق�سى غرًب��ا يف 28/5/2017 
مبنا�سب��ة ذكرى خم�س��ن عاًما عل��ى احتال 
كام��ل القد���س كان ر�سالة وا�سحة ب��اأّن هذه 
احلفريات يتبناها اأعلى راأ�س الهرم ال�سيا�سي 
لتوظيفها يف الرتوي��ج لتاريخ يهودي خمتلق. 
ومل يكن نتنياه��و وحده املت�سدر لت�سريحات 
الت�سجي��ع على تن�سيط احلفر اأ�سفل الأق�سى 
حكومت��ه  اأع�س��اء  ُج��لُّ  كان  ب��ل  وحول��ه، 
يت�سابق��ون يف دعم وت�سجي��ع هذه احلفريات 
و�سوًل اإىل مطالبته��م باإلزام الطاب اليهود 
باأي��ام معين��ة ي�سارك��ون فيه��ا بغربل��ة تراب 

احلفريات بحًثا عن اآثار يهودية مزعومة.
واأك��د التقرير اأن البناء التهويدّي يف حميط 
الأق�س��ى مل يتوقف، وبات الحت��ال قريًبا 
ا م��ن البدء الفعل��ي ببناء م�س��روع "بيت  ج��دًّ
هليبا/بي��ت اجلوه��ر" ال��ذي يبع��د نحو 20 
م��رًتا عن حائ��ط ال��راق، وكني���س "جوهرة 
اإ�سرائي��ل" ال��ذي يبع��د نح��و مئت��ي م��رت عن 
ال�س��ور الغربي لاأق�سى، وق��د اأقر الحتال 
بن��اء كني�س يه��ودي على جب��ل املُكر جنوب 
غ��رب البل��دة القدمية، فيما ب��رز تطور كبري 
الهوائ��ي  القط��ار  خمط��ط  تنفي��ذ  باجت��اه 
ني��ة  التقري��ر  ور�س��د  بالأق�س��ى.  املحي��ط 
الزيت��ون،  جب��ل  �سف��ح  لتهوي��د  الحت��ال 

والبل��دة  الأق�س��ى  اأب��واب  بع���س  وتهوي��د 
القدمية. ومل ت�سلم املقابر املحاذية لاأق�سى 
م��ن العتداءات كالرحم��ة واليو�سفية، فقد 
�س��ودرت بع���س اأجزائها به��دف حتويلها اإىل 
حدائق تلمودية، وُزرع��ت فيها قبور يهودية 

وهمية.
لر�س��د  ���س  ُخ�سِّ فق��د  الثال��ث  الف�س��ل  اأم��ا 
حم��اولت الحت��ال لتحقيق وج��ود يهودّي 
ع��ر  الأق�س��ى  امل�سج��د  يف  ومبا�س��ر  دائ��م 
التحري�سي��ة  والت�سريح��ات  القتحام��ات، 
يف  املبا�س��ر  والتدخ��ل  �س��ّده،  والعدائي��ة 
اإدارت��ه. وقد ر�سد التقري��ر حماولت بع�س 
ال�سا�سة الإ�سرائيلي��ن اقتحام الأق�سى رغم 
القتحام��ات  مبن��ع  احلكوم��ة  رئي���س  ق��رار 
ال�سيا�سي��ة خا�سة النائ��ب احلاخام املتطرف 
يه��ودا غليك اإىل اأدى �سلوات تلمودية مقابل 
انن بع��د منع دخول��ه للم�سجد يف  ب��اب القطَّ
اقتحام��ات  �سعي��د  وعل��ى   .19/9/2016
املتطرف��ن اليهود بلغ ع��دد املقتحمن خال 
م��دة الر�س��د نح��و 23661 مقتحًم��ا وهو ما 
يعن��ي ارتفاًع��ا يف ع��دد املقتحم��ن بن�سب��ة 
%58 باملقارنة مع تقرير العام املا�سي حيث 
كان الع��دد 13733، وميك��ن الق��ول اإّن عدد 
الذين اقتحم��وا الأق�سى ح�س��ب تقرير هذا 
الع��ام ه��و الأك��ر منذ احت��ال امل�سج��د عام 

.1967
اأّم��ا عل��ى �سعي��د التدخ��ل املبا�س��ر يف �س��وؤون 
الأق�س��ى، اأو�س��ح التقري��ر ا�ستم��رار �سلطات 
الحتال يف منع دائ��رة الأوقاف الإ�سامية 
يحت��اج  م�سروًع��ا  ثاث��ن  نح��و  تنفي��ذ  م��ن 
اإليها امل�سج��د ل�سيانت��ه، ويف 10/8/2016 
�سيان��ة  اأعم��ال  الحت��ال  �سرط��ة  اأوقف��ت 
الكهرب��اء يف امل�سجد. ومنعت اإدخال �سندوق 
للمع��دات اإىل داخل م�سلى قب��ة ال�سخرة يف 
للرتمي��م،  حماول��ة  اأي  ملن��ع   3/10/2016
وا�ستمر ا�سته��داف حرا�س الأق�سى وموظفي 
والعتق��ال  بالإبع��اد  الأوق��اف  دائ��رة 
منه��ا  ي�سل��م  مل  اإج��راءات  وه��ي  والتنكي��ل، 
امل�سل��ون الذي��ن منعت �سلط��ات الحتال من 
تق��ل اأعماره��م منه��م ع��ن خم�س��ن عاًما من 
دخ��ول امل�سجد يف اأكر الأحيان، وو�سل عدد 
املبعدي��ن ع��ن امل�سج��د الأق�سى لنح��و مئتن 
وثماني��ة ع�س��ر مبعًدا م��ن القد���س واملناطق 

الفل�سطينية الأخرى.

الت��ي ح��اول  وتعت��ر الإج��راءات الأمني��ة 
الحت��ال فر�سه��ا على الأق�س��ى بعد عملية 
اأب��رز   14/7/2017 يف  الأق�س��ى  ا�ستب��اك 
واأخط��ر حماول��ة لتكري�س تدخل��ه يف �سوؤون 
امل�سج��د وال�سيط��رة علي��ه، فالحت��ال قرر 
تركي��ب بواب��ات اإلكرتونية وكام��ريات ذكية 
عل��ى اأب��واب الأق�سى، ولكّن الحت��ال اأُجِر 

على الرتاجع عنها نتيجة ال�سغط ال�سعبي.
وتن��اول التقرير يف ف�سله الرابع ردوَد الفعِل 
واملواقَف على التطورات يف امل�سجد الأق�سى، 
اأّن املرابط��ن واملعت�سم��ن  واأظه��ر التقري��ر 
ح��ول الأق�س��ى بع��د 14/7/2017 �سّجلوا 
وقف��ة تاريخي��ة جنح��ت يف ك�س��ر ق��رارات 
خمطط��ات  واأف�سل��وا  اجلائ��رة،  الحت��ال 
الحت��ال بفر���س مزيد م��ن �سيطرت��ه على 
الأق�س��ى م��ن بواب��ة الإج��راءات الأمني��ة، 
وق��د اآزره��م يف �سن��ع ه��ذا النت�س��ار طي��ف 
وا�سع من �سع��وب الأمة العربية والإ�سامية، 
فيما ا�ستم��ّرت املواقف الر�سمي��ة بالنحدار 
لتتخط��ي ق��اع ال�سم��ت و�س��وًل اإىل حماولة 
عر���س ق�سي��ة الأق�س��ى يف ب��ازار املقاي�سات 
اإىل  ت��وؤدي  الت��ي  والتفاهم��ات  والتن��ازلت 
تكري�س الحت��ال �سريًكا يف اإدارة الأق�سى. 
وعل��ى �سعي��د املواق��ف الدولي��ة �س��در ع��ن 
منظم��ة اليون�سكو عدة قرارات مهمة اأبرزها 
الق��رار ال��ذي جتاه��ل الت�سمي��ات اليهودي��ة 
الت�سمي��ات  واأثب��ت  الأق�س��ى،  للم�سج��د 
الإ�سامي��ة فق��ط؛ ما اأوح��ى لاحت��ال باأّن 
اليون�سك��و تنفي عاقة اليه��ود باملكان، وكان 
ا جله��ة اإدانة كل  �سق��ف الق��رار مرتفًعا ج��دًّ
اعت��داءات الحت��ال يف القد���س والأق�س��ى 
من اقتحام��ات، وحفري��ات، وحماولة لتغيري 

الو�سع التاريخي القائم.
ويف التو�سي��ات، دع��ا التقري��ر اإىل ا�ستثم��ار 
الأق�س��ى  هب��ة  يف  حتق��ق  ال��ذي  النت�س��ار 
واللتفاف حول القي��ادة ال�سعبية والدينية 
يف القد�س التي اأثبت��ت جدارتها يف حمل هّم 
القد���س والأق�س��ى وثبت��ت م��ع اجلماهري يف 
ميادي��ن العت�سامات طوال نحو ع�سرة اأيام، 
ونح��ث اأهلن��ا يف القد���س واأهلن��ا يف الأرا�سي 
املحتلة عام 1948 على التمرد على قرارات 
الأق�س��ى،  يف  رباطه��م  وتكثي��ف  الحت��ال 
داعًيا اأهلنا يف غزة اإىل ت�سكيل حراك �سعبّي 
م�ستمّر باأ�سكال متعددة وال�ستفادة من قدرة 

اأه��ل غزة على احل�س��د والتنظيم والتاأثري يف 
اجلماهري.

وج��اء يف التقري��ر:" ندع��و اأهلن��ا يف ال�سفة 
الغربي��ة اإىل ع��دم الرك��ون اإىل خمطط��ات 
حتيي��د ال�سفة الغربية ع��ن معادلة ال�سراع 
القي��ود  وك�س��ر  الحت��ال،  م��ع  واملواجه��ة 
الأمني��ة املفرو�س��ة عليه��م، وتو�سي��ع دائرة 
ال�ستب��اك مع الحت��ال والنظر اإىل دورهم 
الطبيعي��ة  احلا�سن��ة  ه��ي  ال�سف��ة  بو�س��ف 
واجلغرافي��ة للقد�س. اأم��ا فل�سطينيو اخلارج 
فندعوه��م اإىل ال�ستف��ادة م��ن انت�سارهم يف 
بل��دان عدي��دة لتفعي��ل اجله��د اجلماه��ريّي 
والتاأث��ري  الأق�س��ى،  لن�س��رة  الفل�سطين��ي 
الإيجاب��ي يف مواطني البل��دان املقيمن فيها، 
ويق��ع عل��ى عات��ق فل�سطيني��ي اأوروب��ا جه��د 
م�ساع��ف يف ك�س��ف جرائ��م الحت��ال اأم��ام 

املنظمات وال�سعوب الغربية".
وق��ال التقري��ر:" ناأم��ل اأن تتخ��ذ ال�سلط��ة 
املقاوم��ة  ي��د  باإط��اق  ق��راًرا  الفل�سطيني��ة 
الدع��م  كل  وتاأم��ن  الغربي��ة،  ال�سف��ة  يف 
املطل��وب للقد���س والأق�سى، وع��دم التجاوب 
م��ع املب��ادرة امل�سبوه��ة التي تن��وي الوليات 
املتح��دة الأمريكي��ة اإطاقه��ا لتفعي��ل م�سار 
منظم��ة  ف�سائ��ل  كل  ونطال��ب  املفاو�س��ات. 
التحري��ر بب��ذل جه��ود كب��رية ل��راأب ال�سدع 
يف البي��ت الفل�سطين��ي، وتعزي��ز ح�سورها يف 
القد���س، وندعو ف�سائل املقاوم��ة والأحزاب 
والقوى الفل�سطينية اإىل العمل اجلاد لإنهاء 
القد���س،  يف  ح�سوره��م  وتفعي��ل  النق�س��ام، 
الداعم��ة  اجلماهريي��ة  الرام��ج  وتكثي��ف 

للقد�س والأق�سى".
اإىل  الأردن  تقريره��ا  يف  املوؤ�س�س��ة  ودع��ت 
اأمان��ة  عل��ى  للحف��اظ  اإمكانيات��ه  كل  ب��ذل 
الأق�س��ى، وقال��ت:" م��ن غ��ري املقن��ع الت��ذرع 
ب�سعف املوق��ف العربي عموًما لان�سحاب من 
امل�سوؤولية جتاه الأق�سى، فالتفاف املقد�سين 
بت�سلي��ح  كفيل��ه  وح��ده  الأردين  وال�سع��ب 
املوق��ف الأردن ب��اأوراق رابح��ة وموؤثرة، ول 
ب��د اأن ت��درك حكوماتنا اأّن �سع��وب الأمة لن 
تقبل بتخلي احلكومات عن م�سوؤولياتها جُتاه 
الأق�س��ى، ونطالبها بتنفيذ قراراتها املتعلقة 
خط��وات  اأي  ووق��ف  والأق�س��ى،  بالقد���س 
باجت��اه التطبي��ع م��ع الحت��ال، وال�سغ��ط 
عل��ى الحت��ال لوق��ف ا�سته��داف املرابطن 
واملرابط��ات الذي��ن ل يزال��ون ممنوع��ن من 

دخول الأق�سى".
و�س��ّددت املوؤ�س�س��ة يف التقري��ر اإىل �س��رورة 
اأن يك��ون الأق�سى حا�س��ًرا دائًما يف حتركات 
اجلماه��ري العربية ولي�س ب�س��ورة مو�سمية. 
ورف�س اأي م�س��روع للتطبيع اأو التفاو�س على 
حقها احل�س��ري بالأق�سى. ويف ه��ذا ال�سياق 
الأح��زاب  تقريره��ا  يف  املوؤ�س�س��ة  طالب��ت 
والإ�سامي��ة  العربي��ة  واملوؤ�س�س��ات  والق��وى 
اأن تتحم��ل م�سوؤولياته��ا وت�سد الف��راغ الذي 
يرتك��ه ان�سحاب احلكومات من دورها، داعيًة 
علم��اء الأم��ة اإىل اأْن يكون��وا ظه��رًيا متيًن��ا 

لإخوانهم من العلماء وامل�سايخ يف القد�س.
وخت��م تقري��ر املوؤ�س�س��ة بالدع��وة لو�سائ��ل 
الإع��ام والإعامي��ن اإىل مزي��د من اجلهود 
لت�سلي��ط ال�س��وء عل��ى اعت��داءات الحتال 
عل��ى الأق�س��ى، والتعامل مع ق�سي��ة الأق�سى 
كثاب��ت يف الأمة ل يقب��ل اأن تتا�سى اأخباره 

يف زحمة الأخبار والتطورات يف العامل.

تقرير

07
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األقصى.. تهويد مستمر وهّبة ُتفشل حسابات االحتالل
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غزة- الراأي - اآلء النمر
عدي��دة ه��ي ك��ّرات امل�ساحل��ة الفل�سطيني��ة ومثلها 
نتائ��ج الف�س��ل يف اإمت��ام مرا�سمها، حتى اأن��ه مل يعد 
للتف��اوؤل يف اإمتامها على اأكمل وجه مكان يف قامو�س 
اأوق��ف عج��ات الزم��ن  ال�س��ارع الفل�سطين��ي، مم��ا 
اإنه��اء  توقع��ات  م��ن  الخ��رية  والورق��ات  واأ�سق��ط 

النق�سام الفل�سطيني املتجذر منذ ع�سر �سنوات.
هذه املرة جتددت املحاولت من جديد لإعادة بناء 
البي��ت الفل�سطين��ي م��ن الداخ��ل واإنه��اء النق�س��ام 
الفل�سطين��ي، وو�س��ع النقاط على احل��روف، فكانت 
القاهرة حمط ف��ك العقدة وحله��ا لتفريج الأزمات 

على ال�سعب الفل�سطيني.
يف الي��وم ال�ساب��ع ع�س��ر من �سه��ر اأيل��ول "�سبتمر"، 
�سجل��ت حرك��ة حما�س خط��وة كبرية ج��دًا اأده�ست 
الو�سي��ط امل�س��ري بحل اللجن��ة الإداري��ة امل�سرفة 
عل��ى ت�سي��ري اأم��ور قط��اع غ��زة، ال��ذي دف��ع ال�سارع 
الفل�سطيني برفقة الو�سيط امل�سري بانتظار خطوة 
اإيجابي��ة مماثلة من رئي���س ال�سلطة حممود عبا�س 

نحو امل�ساحلة الفل�سطينية لتكليلها بالنجاح.
الفل�سطين��ي  واملحل��ل  الكات��ب  هاتف��ت  "ال��راأي" 

جل�س��ات  كان��ت  اإن  و�ساألت��ه  ال�س��واف،  م�سطف��ى 
امل�ساحل��ة ه��ذه امل��رة �ستك��ون املثم��رة اأم ل، فكانت 
اأم��ام اختب��ار ق��وي وقا�س��ي  ب��اأن عبا���س  اإجابت��ه 
وعلي��ه األ يراوغ بعد اأن �س��دت حركة حما�س عليه 

الذرائع.
وق��ال ال�س��واف اأن امت��داد ع�سرات جل�س��ات احلوار 
لعق��د امل�ساحل��ة الفل�سطينية واإع��ان ف�سلها يف كل 
مرة، وّل��د �سعور بالعج��ز واإخماد الآم��ال والأحام 
ل��دى ال�س��ارع الفل�سطين��ي، منوه��ًا اإىل اأن هذه املرة 
رمبا �ستكون خمتلفة لو�سع عبا�س يف مرمى اقتنا�س 

الفر�سة �سبه الأخرية يف ح�سور دويل كبري.
واأك��د الكات��ب ال�س��واف عل��ى اأن ال�ساع��ات القليلة 
املقبل��ة �ستك�سف النواي��ا و�ستزيل احلج��اب امل�ستور 
ب�س��اأن انعق��اد امل�ساحل��ة، بح�سور �سه��ود ومراقبون 
ورع��اة دولي��ن، لإعان توح��د ال�س��ف الفل�سطيني 

من جديد.
وجدد ال�س��واف حديثه على اأن رئي���س ال�سلطة هو 
م��ن يقف عائق��ا اأمام حتقيق امل�ساحل��ة على قاعدة 
ال�سراكة ال�سيا�سية عر قي��ادة فل�سطينية موحدة 
وف��ق ا�سرتاتيجي��ة متوافق عليه��ا، واأن نه��ج عبا�س 

التف��ردي وعقليته الدكتاتورية حت��ول دون تنفيذ 
اتفاقي��ات امل�ساحلة بدءا من اتفاق  2005 وانتهاء 
باتفاق ال�ساطئ ورف�سه كل الفكار التي طرحت من 

قطر ومن م�سر.
يف  حما���س  حرك��ة  مبب��داأ  ال�س��واف  وا�ست�سه��د 
اعتم��اد ال�سراك��ة ال�سيا�سية ب��اأن موقفه��ا مببادرة 
ح��ل اللجن��ة الإداري��ة "لي�س��ت جديدة" عل��ى �ُسلم 
امل�ساحل��ة، واأن املتاب��ع لأدبي��ات احلرك��ة وخطابها 
موؤك��دا  ومتك��ررة،  دائم��ة  املواق��ف  ه��ذه  اأن  ي��رى 
عل��ى اأن ا�سرتاتيجي��ة حتقيق امل�ساحل��ة، والذهاب 
لانتخابات وت�سكي��ل حكومة وحدة وطنية تتوىل 

�ساأن الفل�سطينين تقوم على اأ�سا�س ال�سراكة.

ال خيار
واتف��ق املحلل ال�سيا�س��ي والأكادميي تي�سري حمي�سن 
م��ع الكات��ب ال�س��واف ب��اأن رئي���س ال�سلط��ة حممود 
عبا�س ل ميل��ك خيارًا اآخر �سوى التوقيع على ورقة 
امل�ساحلة الأخرية، م�سريًا اإىل اأن م�سر دفعت عبا�س 

نحو اجلدار.
وو�س��ف حمي�سن ق��رار حركة حما���س بحل اللجنة 

الإداري��ة بالذك��ي ج��دًا، مم��ا من��ح مل�س��ر قيمته��ا 
الوطني��ة بتاأثريه��ا يف املل��ف الفل�سطين��ي، وكاأنه��ا 
يدي��ك"،  ب��ن  غ��زة  قط��اع  ه��و  "ه��ا  مل�س��ر  تق��ول 
فا�ستطاع��ت حركة حما�س اأن ترتج��م مل�سر اأهمية 

وجودها واإ�سرافها على امللف الفل�سطيني.
و�ساألت "الراأي" الأكادميي وال�سيا�سي حمي�سن، على 
اأبع��د تقدير اإذا ما جنحت امل�ساحلة هذه املرة كيف 
�سيك��ون البديل، فاأج��اب دون مقدمات "ل خيار بعد 

ف�سلها هذه املرة �سوى خراب مالطا".
واأك��د حمي�سن عل��ى اأن حممود عبا���س بحاجة اإىل 
رافعة �سيا�سية يقف به��ا اأمام دول التحالف، م�سريًا 
اإىل اأن جت��اوزه ملل��ف امل�ساحل��ة واإنه��اء النق�س��ام، 
التحال��ف  ودول  ال��دويل  املجتم��ع  اأم��ام  �سيظه��ره 
عل��ى اأنه املمث��ل ال�سرع��ي لل�سعب الفل�سطين��ي واأنه 

املرجعية الر�سمية للق�سية الفل�سطينية.
اأربع��ة وع�سرين �ساعة و�سعه��ا املحللون ال�سيا�سيون 
كف��رتة �ستحم��ل ب��ن طياتها الكث��ري م��ن التفا�سيل 
املبهمة، واأي�سا لك�سف احلجاب عن نتائج امل�ساحلة، 
والت��ي �ستف�س��ح عن ثم��ار ع�سر �سن��وات متتالية من 

النق�سام الفل�سطيني.

بعد حل اللجنة اإلدارية

الـ 24 ساعة المقبلة .. هل تطلق السلطة الضوء األخضر للمصالحة ؟  

غزة- الراأي
ع��ن برناجم��ن  والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة  اأعلن��ت 
تعليمي��ن للذين مل يحالفهم احلظ يف اللتحاق يف 

قطار التعليم يف قطاع غزة.
وقال��ت ال��وزارة يف بي��ان له��ا و�س��ل" ال��راأي"، اإن 
الرناجمن: حمو الأمي��ة وتعليم الكبار، وبرنامج 

التعليم املوازي.
واأو�سح��ت ال��وزارة اأن برنامج حم��و الأمية وتعليم 
الكب��ار، هو اأح��د برامج تعليم الكب��ار التي تنفذها 

وزارة الرتبي��ة والتعلي��م وال��ذي ي�سته��دف الفئ��ة 
الت��ي مل تتوفر لها فر�سة التعليم الأ�سا�سي والذين 

مل يتقنوا القراءة والكتابة.
وبين��ت اأن م��دة درا�س��ة الرنامج �سنت��ان موزعتان 
اأ�سبوعي��ًا  اأي��ام  اأربع��ة ف�س��ول، بواق��ع )3(  عل��ى 
وث��اث ح�س���س يومي��ًا، م�س��رية اأن الناج��ح مين��ح 
يف نهاي��ة العام��ن م�سدق��ة جن��اح تع��ادل ال�س��ف 
ال�ساد���س الأ�سا�س��ي، حي��ث يلتح��ق الناج��ح بعدها 
التعلي��م  برنام��ج  اأم��ا  امل��وازي.  التعلي��م  برنام��ج 

امل��وازي، فهو اأحد برامج تعليم الكبار التي تنفذها 
وزارة الرتبي��ة والتعلي��م العايل ، وال��ذي ي�ستهدف 
الفئ��ة العمري��ة التي تب��داأ من )13( عام��ا واأنهوا 
ال�سف��وف الأ�سا�سي��ة الأربع��ة اأو اخلم�س��ة الأوىل 

بنجاح ومنعتهم ظروفهم ا�ستكمال درا�ستهم .
ولفتت الوزارة اأن مدة الدرا�سة يف الرنامج �سنتان 
متتاليت��ان موزعت��ان عل��ى اأربعة ف�س��ول، بواقع 3 

اأيام اأ�سبوعيًا وثاث ح�س�س يوميًا .
ومينح الناجح يف نهاية العامن الدرا�سين م�سدقة 

باإمتام الدرا�سة يف الرنامج تعادل امتحان امل�ستوى 
لل�سف التا�سع، متكنه اللتحاق بال�سف العا�سر اإذا 
كان عم��ره اأقل م��ن )18( عاما، اأم��ا اإذا كان عمره 
اأك��ر من )18( عاما فاإنه يتوج��ه لتقدمي امتحان 
الثانوي��ة العام��ة درا�س��ة خا�س��ة اأو الت�سجي��ل يف 

برنامج الثانوية العامة )درا�سات م�سائية(.
يف  الت�سجي��ل  اأن  اإىل  بيانه��ا  يف  ال��وزارة  واأ�س��ارت 
هذي��ن الرناجمن ي�ستمر حت��ى 30/10/2017 

م يف كافة املديريات.

برنامجان لمن فاتهم قطار التعليم في غزة
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غزة- الراأي
اأك��د وكي��ل وزارة القت�ساد الوطن��ي د. اأمين عابد، 
اأن وزارت��ه ت�سع��ى با�ستمرار  لتوف��ري قواعد بيانات 
كامل��ة عن ال�سركات العامل��ة يف قطاع غزة من اأجل 

متابعتها.
امل�سروب��ات  ل�سرك��ة  زيارت��ه  خ��ال   ذل��ك،  ج��اء 
الوطنية "كوكاكول"، ويرافقه مدير عام ال�سناعة 
عب��د النا�س��ر ع��واد، ومدير ع��ام التج��ارة واملعابر 
رام��ي اأبو الري���س، ومدير عام الدرا�س��ات د. اأ�سامة 
نوفل، وامل�ست�سار القانوين وم�سجل ال�سركات يعقوب 

الغندور.
 وكان يف ا�ستقبال��ه الوف��د الزائر مدي��ر اإقليم غزة 
ل�سرك��ة امل�سروب��ات كوكاكول يا�س��ر عرفات، وعدد 
م��ن العاملن، ورحب عرفات يف بداية اللقاء بالوفد 

وعر عن امتنانه وتقدير �سركته لهذا التوا�سل.

وتاأت��ي زي��ارة عاب��د، يف اإط��ار التن�سي��ق والتع��اون 
امل�س��رتك بن ال��وزارة وموؤ�س�س��ات القط��اع اخلا�س، 
معت��رًا اأن ال�س��ركات الوطني��ة الك��رى له��ا تاأث��ري 

وا�سح على حماية القت�ساد الوطني.
 وقال عاب��د:" اإن امتيازات امل�سان��ع الوطنية يجب 

احلفاظ عليها وتنميتها والعمل على حمايتها ".
واأوع��ز عاب��د خ��ال اللق��اء ملدي��ر ع��ام ال�سناع��ة 
ب�س��رورة احلف��اظ عل��ى عاق��ة مبا�س��رة م��ع تلك 

امل�سانع وتقدمي كل �سبل امل�ساعدة لها.
م��ن جانبه، ق��ال عرف��ات، اإن ال�سرك��ة اأدخلت على 
م�سنعه��ا يف غ��زة خ��ط انت��اج جدي��د لإنت��اج العلب 

املعدنية.
واأ�س��اف اأن ال�سرك��ة ت�ست��ورد العب��وات الزجاجية 
املرجع��ة من دولتي الإم��ارات والكوي��ت حتى تكون 
اأن  عرف��ات  واأك��د  العاملي��ة  للموا�سف��ات  مطابق��ة 

منتجاتها عالية اجلودة ويتم انتاجها �سمن املعايري 
العاملي��ة وحت��ت رقابة �سدي��دة حفاظ��ًا على �سحة 

امل�ستهلك الفل�سطيني.
غ��زة  قط��اع  يف  النت��اج  تكلف��ة  اأن  عرف��ات  وب��ن 
مرتفع��ة مقارن��ة مب�سن��ع ال�سف��ة الغربي��ة، ب�سبب 
انقط��اع امل�ستم��ر للتي��ار الكهربائ��ي ور�س��وم النق��ل 
والظ��روف القت�سادي��ة ال�سعب��ة التي يع��اين منها 

القطاع.
واأردف اأن �سركت��ه ب�س��دد اإ�ساف��ة خط��وط اإنت��اج 
جدي��دة للمي��اه والع�سائ��ر والعب��وات البا�ستيكية 
مو�سح��ًا اأنه ومع نهاية الع��ام 2018 �سيكون امل�سنع 

يف غزة قادر على انتاج جميع منتجات كوكاكول.

ولف��ت اىل اأن �سركت��ه تعتم��د عل��ى �سيا�س��ة البي��ع 
128 عام��ل يعمل��ون وفق��ًا  املبا�س��ر واأنه��ا توظ��ف 

ل�س��روط وزارة العم��ل واأن ع��دد العامل��ن قد ي�سل 
اإىل ثاثمئة عامل مع نهاية العام القادم.

ويف �سياق مت�سل، ق��ال عبد النا�سر عواد اإن اإدارته 
تتاب��ع باهتم��ام بالغ اأي تط��ور �سناع��ي يف القطاع، 
م�سريًا اإىل النموذج الذي تعمل به �سركة امل�سروبات 
الوطنية واأ�ساف اأن اداراته اأي�سًا تعمل على متابعة 
ال�سكاوى مع جميع اجلهات املعنية من اأجل احلفاظ 

على بيئة �سناعية مميزة.
ويف نهاي��ة اللق��اء، ق��ام الوفد بجولة داخ��ل اأروقة 
امل�سن��ع لاط��اع عل��ى األي��ات ونظ��م العم��ل وم��دى 
الفل�سطيني��ة  واملوا�سف��ات  لل�س��روط  مطابقته��ا 

وكذلك اللتزام بال�سروط ال�سحية.
وع��ر وكي��ل ال��وزارة د. اأمي��ن عاب��د ع��ن �سعادت��ه 
بوج��ود مث��ل ه��ذه امل�سانع يف القط��اع، موؤك��دًا دعم 

الوزارة امل�ستمر لها.  

خالل زيارته لمصنع كوكاكوال

"عابد": وزارة االقتصاد تؤكد دعمها للمصانع الوطنية

غزة- الراأي
رحب��ت اللجن��ة الإدارية احلكومي��ة، باملوقف 
اأبدت��ه  ال��ذي  امل�س��وؤول  والوطن��ي  ال�سيا�س��ي 

حركة حما�س خال مباحثات القاهرة.
واأك��دت اللجنة يف ت�سريح و�سل "الراأي" ، اأنها 
تدعم كافة اجلهود ال�سادقة لإنهاء النق�سام 

واإعادة اللحمة الوطنية.

وقال��ت اإنها لن تكون عقبة اأم��ام حتقيق ما مت 
التف��اق عليه وه��ي ب�سدد اتخاذ م��ا يلزم من 

اإجراءات لتنفيذ ما ورد يف اإعان القاهرة.
واأعلنت حركة حما�س حل اللجنة الإدارية يف 
قطاع غزة، داعيًة حكومة الوفاق للقدوم اإىل 
قط��اع غزة؛ ملمار�سة مهامها والقيام بواجباتها 
ف��ورًا. وقال��ت احلرك��ة اإن هذا الإع��ان ياأتي 

ا�ستجاب��ة للجه��ود امل�سرية الكرمي��ة، بقيادة 
جهاز املخابرات العام��ة امل�سرية والتي جاءت 
امل�س��ري عل��ى حتقي��ق  تعب��ريًا ع��ن احلر���س 

امل�ساحلة الفل�سطينية واإنهاء النق�سام.
واأ�ساف��ت اأن ذلك ياأتي حر�سًا على حتقيق اأمل 
�سعبنا الفل�سطيني بتحقيق الوحدة الوطنية، 
النتخاب��ات  اإج��راء  عل��ى  موافقته��ا  مبين��ًة 

العامة.
كما اأب��دت ا�ستعدادها لتلبية الدعوة امل�سرية 
للح��وار م��ع حرك��ة فت��ح ح��ول اآلي��ات تنفي��ذ 
اتف��اق القاه��رة 2011 وملحقات��ه، وت�سكي��ل 
حكوم��ة وح��دة وطنية يف اإطار ح��وار ت�سارك 
في��ه الف�سائل الفل�سطينية املوقعة على اتفاق 

كافة. 2011م 

اللجنة اإلدارية: سنتخذ إجراءات لتنفيذ ما ورد بإعالن القاهرة
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إعداد / جمعية واعد لألسرى والمحررين

غزة- الراأي
ال�سج��ون   داخ��ل  الأ�س��رى  يعي���س 
قا�سي��ة  ظ��روف  يف  الإ�سرائيلي��ة 
ويحرم��ون م��ن ادين مقوم��ات احلي��اة، 
بالتحدي��د  الأي��ام  ه��ذه  ويتعر�س��ون 
لهجم��ة �سر�س��ة منظم��ة طال��ت كاف��ة 
مناح��ي حياته��م، و فر���س مزي��د م��ن 
ت�ساع��دت  .حي��ث  بحقه��م  العقوب��ات 
والغ��رف  الأق�س��ام  اقتح��ام  عملي��ات 
الأق�س��ام  ب��ن  التنق��ات  و�سيا�س��ة 
الأ�س��رى  عل��ى  والعت��داء  وال�سج��ون 
�سيا�س��ة  واتب��اع  واله��راوات  بال�س��رب 

الإذلل بحقهم.
واأف��ادت ال��وزارة يف تقرير �س��ادر عنها 

الأ�سه��ر  خ��ال  نف��ذ  الحت��ال  ب��اأن 
انته��اء  ومن��ذ  املا�سي��ة  الأخ��رية 
 25  27/5/2017 يف  ال�س��راب 
ي��د  عل��ى  واقتح��ام  مداهم��ة  عملي��ة 
ق��وات قمعي��ة مدججة، ه��ذا عدا عن 
عملي��ات التفي�س العادية التي يجريها 
ب�سكل م�ستمر، وان هناك روح انتقامية 
تع�سفي��ة ت�سيطر على ت�سرف��ات اإدارة 
اأن  خا�س��ة  ال�س��رى،  جت��اه  ال�سج��ون 
م��ن ينفذه��ا وح��دات القم��ع املعروفة 
ومت�سادا” الذين  ناح�س��ون  “بوحدات 
ق�س��اوة  ب��كل  الأ�س��رى  م��ع  يتعامل��ون 
ا�ستفزازه��م  ويتعم��دون  وكراهي��ة، 
خلل��ق م��رر لاعتداء عليه��م بال�سرب 

يف  ال��وزارة  واعت��رت  وال�ست��م. 
تقريره��ا اأن عملي��ات اقتح��ام الغ��رف 
والتفتي���س الليل��ي املفاج��ئ والتنقات 
م��ن ق�سم اىل ق�سم اأخ��ر او اىل �سجون 
الت�سيي��ق  و�سائ��ل  اأك��ر  م��ن  اخ��رى، 
على الأ�س��رى، وتتمث��ل ب�سيا�سة اذلل 
ال�س��رى باإخراجهم مقيدين وحماولة 
تفتي�سه��م ع��راة، اإ�ساف��ة اىل تخريب 
واأغرا�سه��م  ال�سخ�سي��ة  ممتلكاته��م 
الغذائي��ة بطريق��ة مق�س��ودة هدفه��ا 
ايق��اع التخريب والذى بالأ�سرى، وقد 
يق��وم الحتال خال التفتي�س باإلقاء 
امل�ساح��ف عل��ى الأر���س ب�س��كل مه��ن 

ومتعمد.

خ��ال  الأ�س��رى  تعذي��ب  اىل  اإ�ساف��ة 
عملي��ات النقل من �سج��ن اإىل اأخر ومن 
ق�س��م لأخر بهدف حرم��ان الأ�سرى من 
ال�ستق��رار، والراحة، عدا عن العذاب 
الذي يتعر�س ل��ه الأ�سري خال عملية 
النق��ل الت��ي يواج��ه خاله��ا العدي��د 
م��ن اإج��راءات ال�ستف��زاز والت�سيي��ق، 
كالتقيي��د ل�ساع��ات طويل��ة واحلرمان 
م��ن الأكل وال�س��رب وق�س��اء احلاج��ة 
لل�س��رب  يتعر���س  وق��د  وال�س��اة 

والهانة خال النقل.
ه��ذه  نتيج��ة  اأن  التقري��ر  وب��ن 
الع�س��رات  اإ�ساب��ة  ه��ي  القتحام��ات 
م��ن الأ�سرى بج��راح ور�سو���س وك�سور 

واختناق��ات  نتيج��ة العت��داء عليهم 
داخ��ل  الغ��از  ور���س  امل��رح   بال�س��رب 
الغرف، واي�سا نتيجة �سيا�سة التنقات 
امل�ستم��رة، م�س��رية ب��اأن ه��ذا ال�سغ��ط 
عل��ى الأ�س��رى �سيول��د انفج��ارا بعد اأن 
ا�سبح��ت الو�س��اع ل حتتم��ل وا�سب��ح 
ال�سرى حتت رحمة املداهمات من قبل 
ق��وات قمعي��ة ووح�سي��ة ترتب���س بهم 

ليل نهار.
ونا�س��دت ال��وزارة العدي��د م��ن اجلهات 
احلقوقي��ة املحلية والدولي��ة التدخل 
الف��وري والعاج��ل والعم��ل عل��ى اإنقاذ 
م��ن  الحت��ال  �سج��ون  يف  الأ�س��رى 
جروت وت�سلط اإدارة ال�سجون عليهم.

بسبب سياسة النقل واالقتحامات.. 

وزارة األسرى: ما يتعرض له األسرى داخل 
السجون اإلسرائيلية سيولد االنفجار

غزة- الراأي
ق��ال رئي�س قطاع التعلي��م يف غزة كمال 
اأب��و ع��ون، اإن��ه مت اإ�ساف��ة 116 معل��م 
كدفع��ة ثاني��ة م��ن املعلم��ن الذي��ن مت 
تعيينه��م يف كافة مديري��ات قطاع غزة 
خال الفرتة الأخرية، بعد تعين 260 

معلم ومعلمة يف الدفعة الأوىل.
لوكال��ة  ت�سري��ح  يف  ع��ون  اأب��و  واأك��د 
"ال��راأي" عل��ى هام���س لقائ��ه باملعلمن 
اجل��دد مبق��ر وزارة الرتبي��ة والتعلي��م، 
الي��وم الأربع��اء، اأن تعي��ن ه��وؤلء جاء 
بهدف دع��م هذا القطاع الهام مبا يخدم 
طلبتنا البالغ عددهم 260 األف طالب، 
م�س��ريا اإىل اأن ه��ذا الع��ام تق��دم له��ذه 
املهنة ما يق��ارب 24 األف و800 متقدم، 

حتريري��ة  امتحان��ات  له��م  اأجري��ت 
ومقابات �سخ�سية دقيقة جدا.

و�س��دد على اأن من اأولويات عمل اللجنة 
الإداري��ة ه��و توف��ري معل��م يف كل �س��ف 
مدر�س��ي، وناظ��ر يف كل مدر�سة، باعتبار 
اأن التق��دم يف التعلي��م يعن��ي بناء جيل 
ق��وي ق��ادر عل��ى رف��ع ا�س��م بل��ده عاليا 
بالرغم م��ن كل التحدي��ات وال�سعوبات 
به��ا  مت��ر  الت��ي  واللوج�ستي��ة  املالي��ة 

اللجنة.
وحول تخوف��ات ه��وؤلء املعلمن اجلدد 
ب�سبب تعيينهم على بند العقد ال�سنوي، 
يت��م  ل��ن  ه��وؤلء  اأن  ع��ون  اأب��و  اأو�س��ح 
ال�ستغن��اء عنهم من قبل وزارة الرتبية 
والتعلي��م و�سيت��م جتدي��د العق��ود له��م 

ب�س��كل �سنوي، خا�س��ة للمعلم��ن الذين 
يثبت��ون جدارته��م يف مهن��ة التدري���س 

خال ال�سنة الأوىل من تعيينهم.
وب��ن اأن ال��وزارة بحاج��ة للمزي��د م��ن 
ع��دد  زي��ادة  ب�سب��ب  �سنوي��ا،  املعلم��ن 
الطلبة وبن��اء مدار�س جديدة، مطمئنا 
اجلمي��ع بع��دم ال�ستغن��اء ع��ن اأي معلم 

جديد طاملا كان له دور فاعل يف عمله.
 وكان��ت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م بغ��زة 
اأعلن��ت يف وق��ت �ساب��ق ع��ن تعي��ن م��ا 
يق��ارب م��ن 400 اإىل 500 معلم جديد 
الع��ام  خ��ال  غ��زة  قط��اع  مدار���س  يف 
الدرا�س��ي اجلدي��د، حي��ث يعت��ر ه��ذا 
العدد احلد الأدنى لحتياجات الوزارة 

من املعلمن.

غزة- الراأي
اأعلن��ت النياب��ة العام��ة اأنهاتتابع 
البيان��ات والتقاري��ر ال�س��ادرة عن 
ب�س��اأن  امل��دين  املجتم��ع  موؤ�س�س��ات 
ق�سي��ة ال�سحفية هاجر حرب وما 

اأثري من لغط كبري حولها.
له��ا  بي��ان  يف  النياب��ة  واأك��دت   
الن�س��اين  الو�س��ع  م��ع  تعاطفه��ا 
واملر�س��ي لل�سحفي��ة املذك��ورة، اإل 
اأنها اأكدت �سامة كافة الإجراءات 

القانونية املتخذة بحقها.
 و�سددت عل��ى حر�سها الكامل على 
النزاهة وال�سفافي��ة واإ�سناد كافة 

من ي�سعى ملكافح��ة الف�ساد، مبدًية 
مرك��ز  اأي  لتزوي��د  ا�ستعداداه��ا 
حقوق��ي اأو اأي جهة رقابية توكلها 
ال�سحفي��ة املذكورة بن�سخة كاملة 
ع��ن ملف الق�سي��ة وتو�سي��ح كافة 

الجراءات املتخذة باخل�سو�س.
و�س��ددت النياب��ة عل��ى اأن جم��ال 
الأح��كام  عل��ى  العرتا���س 
املحكم��ة  اأم��ام  يك��ون  الق�سائي��ة 
املخت�س��ة فق��ط، ويعت��ر التقلي��ل 
م��ن �س��اأن الق�س��اء اأو ال�ستخف��اف 
جرمي��ة  الق�سائي��ة  بالق��رارات 

يحا�سب عليها القانون.

النيابة: نتعاطف مع وضع "حرب" 
لكن إجراءاتنا سليمة قانونًيا

أبو عون: عقود المعلمين ستجدد سنوًيا
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غزة- الراأي
نوؤك��د يف املكت��ب العام��ي احلكوم��ي عل��ى موقفن��ا 
الثاب��ت بالدف��اع عن حرية ال��راأي والتعبري و�سمان 
الأط��ر  �سم��ن  العام��ي  العم��ل  ممار�س��ة  حري��ة 
نوؤك��د  الوق��ت  ذات  ويف  ل��ه  الناظم��ة  القانوني��ة 
احرتامنا ل�ستقالية الق�س��اء وحفظ هيبته بعدم 
التعليق او العرتا�س على قراراته ال وفق الأ�سول 

القانونية بال�ستئناف يف املحاكم املخت�سة.
وتعقيبا على احلكم ال�سادر بحق الزميلة ال�سحفية 
هاجر حرب، فاإننا تابعنا ق�سيتها لدى النيابة وكنا 
ناأمل األ ت�سل الأمور لهذا احلد واأن تتعاطى الزميلة 
ولذل��ك  النياب��ة  حتقيق��ات  م��ع  باإيجابي��ة  ح��رب 
ندعوه��ا ل�ستئن��اف احلكم والتعاط��ي باإيجابية مع 
اجله��ات الق�سائي��ة املخت�س��ة وتقدمي كل م��ا لديها 
م��ن اثباتات او اأدلة باخل�سو���س. وجندد مطالبتنا 
ب��اأن تخلو القوان��ن الفل�سطينية من عقوبة ال�سجن 
على خلفي��ة ق�ساي��ا الن�سر حفاظا عل��ى روح العمل 
املنطلق��ات  اأن  وجن��زم  رابع��ة،  ك�سلط��ة  ال�سحف��ي 
املهني��ة التي يعم��ل عل��ى ا�سا�سها ال�سحفي��ون تخلو 
م��ن �سبهة تعم��د ال�س��اءة اأو امل�س باأي��ة جهة كانت 
وعلي��ه ناأمل اأن تاأخذ اجله��ات الق�سائية هذا الأمر 

يف اعتبارها خال النظر بق�سايا الن�سر.

بيان لإلعالم الحكومي 
بخصوص الحكم على 

الصحفية "حرب"

غزة- الراأي
م��ن  متدي��د )  غ��زة  بلدي��ة  انته��ت 
خط��وط  م��ن  ط��ويٍل  م��رٍت   )1300
ال�س��رف ال�سح��ي يف مناطق خمتلفة 
من املدينة خال �سهر اآب/ اأغ�سط�س 
املا�سي �سمن جهودها لتطوير البنية 
التحتية وح��ل م�سكلة ت�سريف مياه 
ال�س��رف ال�سح��ي يف بع���س املناط��ق 
الت��ي تعاين من ع��دم وج��ود �سبكات 

لت�سريف املياه العادمة.
 واأفاد مدير دائرة ال�سرف ال�سحي م 
. عب��د املنعم حميد، اأن اخلطوط مت 
متديده��ا يف مناط��ق خمتلف��ة منها: 
�سارع تون���س )وادي العراي�س( بحي 
ال�سجاعي��ة، ويف �س��ارع ع��ون ال�س��وا 
)8( بالق��رب من مدر�س��ة "الراهبات 
الوردي��ة" ويف �س��ارع عب��د الع��ال يف 

حي ال�سيخ ر�سوان.
 ( تركي��ب  اأي�س��ًا  مت  اأن��ه  واأو�س��ح 
ت�سريف  خط��وط  م��ن  م��رتًا   )400
مي��اه الأمطار  و)8( منافذ لت�سريف 
مياه الأمطار يف �س��ارع جامعة الدول 
العربي��ة يف منطقة ت��ل الهوا جنوب 
غ��رب املدينة ال��ذي توا�سل البلدية 
اأعم��ال تطوي��ره ،  بالإ�ساف��ة اإىل ) 

. ال�سحي  لل�سرف  منهًا   )80
ال�سح��ي  ال�س��رف  طواق��م  اأن  وب��ن 
قام��ت خ��ال نف�س الف��رتة مبعاجلة 
لل�س��رف  طف��ح  اإ�س��ارة   )2000  (
منه��ا   )150( وتعزي��ل  ال�سح��ي، 
 )130  ( ال�سح��ي،  وك�س��ح  لل�س��رف 

بئ��رًا لل�سرف �سح��ي، وتنفيذ ) 90( 
ومناه��ل  خلط��وط  �سيان��ة  عملي��ة 
م��ن  خمتلف��ة  مناط��ق  يف  ال�س��رف 

املدينة .
ودع��ا حمي��د املواطن��ن يف املدين��ة 
والأو�س��اخ  الق��اذورات  رم��ي  لع��دم 

ملن��ع  ال�سح��ي  ال�س��رف  �سب��كات  يف 
ان�سدادها وطف��ح ال�سرف ال�سحي يف 
ال�س��وارع واملناطق ال�سكن��ي، مبينًا اأن 
رم��ي الق��اذورات يف �سب��كات ال�سرف 
مناه��ل  طف��ح  يف  يت�سب��ب  ال�سح��ي 
ال�س��رف ال�سح��ي ل�سيم��ا يف املناطق 

املزدحمة بال�سكان .
واأ�س��اف اأن طواقم ال�س��رف ال�سحي 
امليدانية تعمل بثاث ورديات وحتى 
م�س��اكل  ملعاجل��ة  لي��ًا   11 ال�ساع��ة 
وا�ستقب��ال  ال�سح��ي  ال�س��رف  طف��ح 
�س��كاوي املواطن��ن الت��ي ت��رد ع��ر 

الإلكرتوني��ة  التوا�س��ل  بواب��ات 
خ��ال   )115( املخت�س��ر  والرق��م 

�ساعات الدوام الر�سمي للبلدية .
وفيما يتعلق باأثر اأزمة الكهرباء على 
قطاع ال�س��رف ال�سحي اأكد حميد اأن 
اأزمة الكهرباء توؤثر ب�سكل كبري على 
عم��ل حمط��ات ال�س��رف ال�سح��ي يف 
املدين��ة حي��ث حتتاج تل��ك املحطات 
لتي��ار كهربائ��ي ب�س��كل م�ستم��ر ل�سخ 
املياه ملحطة املعاجلة جنوب املدينة، 
مو�سح��ًا اأن البلدي��ة جل��اأت لت�سغيل 
حمط��ات ال�س��رف ال�سح��ي مبولدات 

الكهرباء ملنع حدوث اأزمة بيئية
وب��ن اأن كمية مي��اه ال�سرف ال�سحي 
الت��ي ت�س��ل للمحط��ات ويت��م �سخها 
الو�س��ع  يف  ت�س��ل  املعاجل��ة  ملحط��ة 
الكهرب��اء  اأزم��ة  وقب��ل  الطبيع��ي 
احلالي��ة لنح��و� 60 األف ك��وب يوميًا 
وحتت��اج حمط��ة املعاجل��ة املركزية 

للتيار الكهربائي
العام��ة  العاق��ات  دائ��رة  وكان��ت 
والإعام يف البلدية قد دعت املواطنن 
الت��ي  ال�س��كاوي  لإر�س��ال  املدين��ة  يف 
تتعل��ق بخدم��ات البلدي��ة ومنه��ا طفح 
ال�س��رف ال�سحي ع��ر بوابات التوا�سل 
الإلكرتوني��ة ومنه��ا: �سفح��ة البلدية 
على موقع التوا�سل الجتماعي ) في�س 
بوك (، وموق��ع البلدية على الإنرتنت، 
وتطبي��ق بلدي��ة غ��زة عل��ى الهوات��ف 
الذكي��ة، والرقم املخت�س��ر 155 خال 

�ساعات الدوام الر�سمي للبلدية.

ركبت شبكة لتصريف األمطار في شارع جامعة الدول العربية

بلدية غزة ُتمدد )1300( متٍر من خطوط الصرف الصحي


