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

صحيفة يومية شاملة تصدر نصف إسبوعيا 
مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( عن وزارة اإلعالم

w w w . a l r a y . p s

)  12 ( صفحة

العدد ) 648 ( السنة  السادسة

الخميس
13  صفر  1439هـ 

02 نوفمبر - تشرين ثاني  2017م
Thursday - 02 November 2017  

“المصالحة” برتوكوالت 
وزيارات شكلية لغزة دون 

رفع العقوبات عنها

التصعيد في غزة 
رد هجومي إلفشال 

المصالحة

اإلعالم الحكومي: أكثر من 
)102( انتهاكًا إسرائيليًا 

خالل  شهر أكتوبر المنصرم

مجلس الوزراء ينعى 
شهداء المقاومة ويطالب 

بريطانيا باالعتذار

02030407

غزة- �لر�أي
�لي��وم  �ص��باح  �لوطن��ي،  �لوف��اق  حكوم��ة  ت�ص��ّلمت 
�لأربعاء، �إد�رة معابر قطاع غزة بح�ص��ور و�إ�ص��ر�ف 
م�ص��ري وذلك تنفيذ� لتفاق �مل�ص��احلة �لأخري بني 

حركتي حما�س وفتح يف �لقاهرة.
وعزف �لن�ص��يد�ن �لوطنيان �مل�ص��ري و�لفل�ص��طيني، 
خالل �ملوؤمتر �ل�ص��حفي �لذي عقد على مدخل معرب 
رفح، بح�صور وزير �لأ�صغال �لعامة مفيد �حل�صاينة، 

ومدي��ر عام �لد�رة �لعام��ة للمعابر و�حلدود نظمي 
مهنا، وعدد من �لوزر�ء، و�مل�صوؤولني.

وقال �لوزير �حل�ص��اينة خالل �ملوؤمتر عقب مر��ص��م 
�ل�ص��تالم، �إن �حلكوم��ة ب��د�أت منذ �ليوم مبمار�ص��ة 
مهامها يف ��ص��تالم �ملعابر عرب �لهيئة �لعامة للمعابر 

و�حلدود.
وذك��ر �أن �حلكوم��ة ق��ررت وق��ف كاف��ة �جلباي��ات 
�ل�ص��ريبية ع��ن قط��اع غزة ب��دًء� من �ليوم، م�ص��رًي� 

�إىل �أن رئي���س �ل��وزر�ء ر�مي �حلمد هلل �ص��يزور غزة 
خالل �أيام. 

ومتن��ى �حل�ص��اينة �أن تك��ون خط��وة ��ص��تالم �ملعابر 
�نطالق��ة حقيق��ة عل��ى طري��ق حتقي��ق �مل�ص��احلة، 
وطي �ص��فحة �لنق�ص��ام �إىل غ��ري رجع��ة، موؤكد� �أن 
�حلكومة �ص��تذهب �إىل �مل�صاحلة رغم كل �لتحديات 
و�لعقب��ات. وق��ّدم �ص��كره جلمه��ور م�ص��ر �لعربي��ة 
قي��ادة و�ص��عبا عل��ى جهوده��ا يف رعاي��ة �مل�ص��احلة 

�لفل�ص��طينية.  وم��ن جهت��ه، �أو�ص��ح �ملتحدث با�ص��م 
هيئ��ة �ملعاب��ر و�حلدود بغزة ه�ص��ام ع��دو�ن لوكالة 
"�لر�أي" �أنه لن يكون هناك �أي تو�جد ملوظفي غزة 
�ل�ص��ابقني عل��ى �ملعابر، مبين��ا �أن من �ص��يتو�جد هم 

�ملوظفون �ملح�صوبون حكومة �لوفاق.
وبني عدو�ن �أن خطوة ت�ص��ليم معابر قطاع غزة �ىل 
حكومة �لوفاق هي بد�ية حتقيق �مل�صاحلة �ل�صاملة، 

و�نهاء �لنق�صام �لذي ��صتمر ملدة 11 عاما.

حكومة الوفاق تتسلم رسمًيا إدارة معابر قطاع غزة
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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 –�لر�أي- �ألء �لنمر
على قدر �ت�ص��اع ذر�عيها وفتحهما لحت�ص��ان �لإخوة 
�لفرقاء بعد �نهيار جدر�ن �لنق�ص��ام �ملتجذرة، وعلى 
قدر �ت�ص��اع بقعة �لأمل �لتي �قرتبت من �لندثار، �إل 
�أنه��ا �ص��دمت بعقبات وحتدي��ات ر�هنت على ك�ص��رها 
م��رة �أخرى و�إرجاعها لذ�ت �لنقطة، هكذ� باخت�ص��ار 
ت�صطر غزة ق�صتها مع �متام �تفاق �مل�صاحلة �لذي مل 

يوؤِت ثماره بعد.
فبع��د �نته��اء �جتماع �للجن��ة �ملركزي��ة حلركة فتح 
�أن  دون  عبا���س  حمم��ود  �ل�ص��لطة  رئي���س  برئا�ص��ة 
يتمخ���س ع��ن رف��ع �لإج��ر�ء�ت �لعقابية �ملفرو�ص��ة 
منذ �أ�ص��هر يف �إطار �ل�ص��غط على حرك��ة حما�س حلل 
�للجنة �حلكومية �لتي بادرت بحلها ��صتجابة جلهود 
م�ص��رية لإمتام �مل�ص��احلة �لفل�ص��طينية، �أ�صيب على 

�إثرها �لغزيون بخيبة �أمل كبري.
�ل�ص��كليات و�لربتوك��ولت �خلارجي��ة لإمت��ام �تف��اق 
�مل�ص��احلة �لت��ي مل تتوقف، و�لتي لز�ل��ت على هيئة 
وف��ود وزي��ار�ت ملق��ار �ل��وزر�ت و�لدو�ئ��ر �حلكومي��ة 
دون �أث��ر رجعي يخرج نهاية �ملطاف ب�ص��يء عملي، �أو 

ت�صريحات تفيد مب�صي �لعمل كما �لتفاق متامًا.
يخب��و �لأمل يف قلوب �لغزين من جديد، وبد�أ يتقل�س 
من�ص��وب �لرتقب لالأخبار و�لت�ص��ريحات �ل�صادرة عن 
مو�ص��م �مل�ص��احلة �لتاريخ��ي، عد عن �أن��ه �نتهى متاما 
بعد مماطلة �لرئي�س حممود عبا�س يف رفع �لعقوبات 

عن قطاع غزة.
 30 �لعقابي��ة يف خ�ص��م  �أه��م �لإج��ر�ء�ت  وتتمث��ل 
%50- م��ن رو�ت��ب موظف��ي غ��زة، و�إحال��ة جمي��ع 
موظف��ي �ص��لطة �لطاق��ة بغ��زة �إىل �لتقاع��د �ملبك��ر، 

ف�ص��ال عن �إحالة �أكرث م��ن 6 �آلف موظف حكومي يف 
�لقطاع �ملدين )�أغلبهم �ص��حة وتعلي��م( �إىل �لتقاعد 

�ملبكر، �إ�صافة لإحالة �لع�صكريني للتقاعد �ملبكر.
ومتت��د �لإج��ر�ء�ت �لعقابي��ة �إىل رف���س دف��ع ثم��ن 
كمي��ات �لكهرباء �مل��وردة �إىل �لقطاع من "�إ�ص��ر�ئيل" 
و�لطلب ر�ص��مًيا بتقلي�ص��ها، كما و�ص��لت �لعقوبات �إىل 
تقلي���س �لتحويالت �لطبية ملر�ص��ى غزة �إىل �خلارج 

ونحو �لأر��صي �ملحتلة.
تفجري �لو�صع

ويف ذ�ت �ل�صياق، علق ح�صام �لدجني �ملحلل �ل�صيا�صي 
�أن��ه ل يوجد م��ا يربر عدم رف��ع �لعقوب��ات عن قطاع 
غزة، مو�ص��حا �أن��ه كان باإمكان �لرئي���س "عبا�س" �أن 
ي�ص��در قر�ر� برف��ع �لعقوب��ات، ويرجعه��ا يف حال مل 
تلتزم حما�س بالتفاق رغم �أن هذه خطيئة �صيا�صية 

كونه ل ميكن معاقبة �صعب لل�صغط على ف�صيل.
وبح�صب متابعة �لدجني، فاإن �لتفاوؤل لدى �ملو�طنني 
بات يت�صاءل خا�ص��ة و�أنهم ينظرون لتفاق �لقاهرة 
تدخ��ل  حالي��ا  �ملطل��وب  �أن  �إىل  م�ص��ري�  كال�ص��اطئ، 
�مل�ص��ريني لرف��ع �لعقوب��ات، متاأم��ال �أن تعي��د �للجنة 
�ملركزي��ة خ��الل �جتماعه��ا �لقري��ب رف��ع �لعقوب��ات 
و�دخال �لحتياجات �ل�صا�صية لقطاع غزة كالعالج.
وعن �إمكانية تفجري �لو�ص��ع يف قطاع غزة حال بقيت 
�لعقوبات، يرى �لدجنى �أن بقاءها قد ت�ص��تغله بع�س 
�جلماع��ات �لت��ي ت�ص��عى لتحقيق م�ص��احلها م��ن �أجل 
�إف�ص��اد �مل�ص��احلة، لفتا �إىل �أن حماول��ة �لتعطيل من 
قب��ل تل��ك �جلماع��ات ق��د تنج��ح يف تفج��ري �لأزمة، 
موؤك��د� على �أن �لغزيني بحاجة جلرعات �أمل لإجناح 

�مل�صاحلة.
غزة- �لر�أي- فل�صطني عبد �لكرمي

�أجم��ع حملل��ون �صيا�ص��يون ومر�قب��ون باأن �لت�ص��عيد 
�لإ�ص��ر�ئيلي يف مدينة خانيون�س بالأم�س، و��صتهد�ف 
نف��ق للمقاومة �لفل�ص��طينية، ما ه��و �إل حماولة للرد 
عل��ى �مل�ص��احلة �لت��ي مل مي���س عل��ى توقيعه��ا �ص��وى 

ثالثة �أ�صابيع .
�لت�ص��عيد يف غ��زة ه��و حماول��ة  �أن  �ملحلل��ون  و�أك��د 
�إ�ص��ر�ئيلية جلر ف�ص��ائل �ملقاومة للرد ب�ص��كل عنيف 
لتاأخذه �إ�ص��ر�ئيل ذريعة للمو�جهة مع غزة و�ص��ربها 
بكل ما �أوتيت من قوة، مو�ص��حني باأن �لحتالل يريد 
فر���س قو�عد ��ص��تباك جدي��دة مع ف�ص��ائل �ملقاومة 

�لفل�صطينية عقب توقيع �تفاق �مل�صاحلة.
و��صت�ص��هد �ص��بعة مقاومني بينهم قائد لو�ء �لو�ص��طى 
يف �ص��ر�يا �لقد���س �جلناح �لع�ص��كري حلرك��ة �جلهاد 
�لإ�ص��المي و�أربع��ة عنا�ص��ر �آخري��ن، بالإ�ص��افة �إىل 
�ثنني م��ن كتائب �لق�ص��ام �جلن��اح �لع�ص��كري حلركة 
حما�س، و�أ�ص��يب 11 �آخرين بج��ر�ح خمتلفة، جر�ء 
ق�ص��ف �لط��ري�ن �حلربي �لإ�ص��ر�ئيلي لنفق لل�ص��ر�يا 

�صرق دير �لبلح و�صط قطاع غزة بخم�صة �صو�ريخ.

رد ضد المصالحة
وق��ال �ملحل��ل �ل�صيا�ص��ي ه��اين �لب�ص��و�س يف حدي��ث 
لل��ر�أي:" �إن �إ�ص��ر�ئيل تريد م��ن �لف�ص��ائل �أن تتقبل 
�لو�ص��ع �جلدي��د وه��و ع��دم �ل��رد عل��ى �عت��د�ء�ت 
�جلي�س �لإ�صر�ئيلي حت�صبا من قيام �إ�صر�ئيل بعدو�ن 
على غ��زة، وه��و مايعني فر���س "�صيا�ص��ة ردع"وو�قع 
تق��وم  �لفل�ص��طينية  �ل�ص��لطة  �أن  جديد"،خا�ص��ة 
با�ص��تالم مقالي��د �حلك��م يف غزة"، موؤك��د� �أن �جلي�س 
�لإ�ص��ر�ئيلي يري��د فر���س قو�ع��د ��ص��تباك جديدة 
مع ف�ص��ائل �ملقاومة �لفل�ص��طينية عقب توقيع �تفاق 

�مل�صاحلة.

وح��ول �لر�ص��ائل �لت��ي حتملها جم��زرة �لنف��ق بخان 
يون���س وعالقته��ا مبحاولة �غتيال �لل��و�ء توفيق �أبو 
نعيم، ذكر �لب�ص��و�س �أن �لعملية حتمل ر�صالة لل�صلطة 
�لفل�ص��طينية باأن �إ�ص��ر�ئيل لن ت�ص��مح ببقاء ف�ص��ائل 
حماول��ة  �أن  �إىل  منوه��ا  قوته��ا،  وتعاظ��م  �ملقاوم��ة 
�غتي��ال �لل��و�ء �أبو نعي��م ماز�لت �لتحقيق��ات جارية 
في��ه، و�أنه ل يوج��د تاأكيد�ت م��ا �إذ� كانت �إ�ص��ر�ئيل 

تقف خلف حماولة �لغتيال، لكن �لحتمال و�رد.
وفيم��ا يتعل��ق باإمكاني��ة رد �ملقاوم��ة عل��ى �جلرمي��ة، 
ي�ص��يف:" �لتوج��ه �لغال��ب للف�ص��ائل �لفل�ص��طينية 
يتج��ه نحو عدم �لت�ص��عيد �لع�ص��كري وذل��ك لتفويت 
�لقي��ام  م��ن  �لإ�ص��ر�ئيلي  �لحت��الل  عل��ى  �لفر�ص��ة 
بعدو�ن مو�صع على قطاع غزة، مع �أن �لتوجه �ل�صعبي 

يبدو يف �لغالب مع �لرد ولو ب�صكل حمدود".

3 رسائل اسرائيلية
نا�ص��ر  �ل�صيا�ص��ي  و�ملحل��ل  �لكات��ب  ق��ال  جهت��ه  م��ن 
�لياف��اوي:" �إن ق�ص��ف �لنف��ق بخ��ان يون���س ه��و �أمر 
خمط��ط له منذ ف��رتة طويلة م��ن �لزم��ن، و�أن �لنفق 
كان مر�قب من قبل طائر�ت �ل�صتطالع �لإ�صر�ئيلية 

�لتي حتوم ب�صكل مكثف يف �صماء غزة".
ور�أى �لياف��اوي يف حدي��ث لل��ر�أي، �أن جرمي��ة �لنف��ق 
تهدف لتو�صيل عدة ر�صائل، لل�صلطة ومل�صر وللف�صائل 
�لفل�ص��طينية، و�أن ر�ص��الة �لحتالل لل�صلطة فحو�ها 
�أن��ه مهم��ا فعلت من م�ص��احلة م��ع حرك��ة حما�س فلن 
تتمكن من �إجنازها، و�أن �إ�ص��ر�ئيل �ص��تقف باملر�ص��اد، 
�أم��ا فيم��ا يتعل��ق بر�ص��الة �لحتالل مل�صر-فم�ص��ر مل 
ت�ص��اور �إ�صر�ئيل فيما يخت�س بامل�صاحلة وهو ما يعني 
�أن جم��زرة �لنفق هو عملية هجومية �ص��د �مل�ص��احلة 

�لفل�صطينية وحتديد� �صد �لدور �مل�صري فيها.
�أم��ا �لر�ص��الة �لثالث��ة وف��ق �لياف��اوي فه��ي موجه��ة 

�أن  وه��ي  غ��زة،  يف  �لفل�ص��طينية  �ملقاوم��ة  لف�ص��ائل 
�إ�صر�ئيل قادرة على �صرب مو�قع �ملقاومة.

ووف��ق �ملحل��ل �ل�صيا�ص��ي ف��اإن �غتي��ال �ملقاوم��ني د�خل 
�لنفق بخان يون�س له بعدين، وهو حماولة جر �ملقاومة 
ل��رد عنيف ك��ي يك��ون ذريعة لإ�ص��ر�ئيل لق�ص��ف غزة، 
وه��دم �لبني��ة �لتحتي��ة للقطاع �ملحا�ص��ر و�ص��رب غزة 
بق��وة، �أما �لبعد �لثاين فه��و �لبعد �لقانوين، حيث مينح 
�ل�ص��لطة �لفل�ص��طينية برئا�ص��ة ر�مي �حلم��د هلل جلمع 
جمموع��ة من �لأور�ق �لثبوتية بالت�ص��اور مع �لف�ص��ائل 
تفي��د بت��ورط �إ�ص��ر�ئيل با�ص��تخد�م �لق��وة �ملفرط��ة، 

و��صتخد�م مو�د �صامة حمرمة دوليا �صد غزة.
وحول رد �ملقاومة على ��صت�ص��هاد �صبعة �صهد�ء د�خل 
�لنف��ق، �أ�ص��اف �لياف��اوي:" غ��زة عب��ارة ع��ن رم��ال 
متحرك��ة ت�ص��هد ظ��روف ومعطي��ات جدي��دة، ولذلك 
فاإن �ملقاومة تفهم طبيعة �للعبة وحماولة �إ�ص��ر�ئيل 
ل�ص��تدر�جها للرد، ولكن �لقيادة بغزة متتلك �حلكمة 
�لكامل��ة ول تريد �أن جتعل من غزة م�ص��رحا لويالت 
جدي��دة"، متوقع��ا �أن يك��ون �ل��رد بالوق��ت و�مل��كان 
�ملنا�ص��بني، و�أن يك��ون �لرد خارج غ��زة حتى ل تعطي 

�ملقاومة لالحتالل �ملجال ملو�جهة غزة.

محاولة لجر المقاومة للرد
و�تف��ق �لكات��ب و�ملحل��ل �ل�صيا�ص��ي �ص��ميح خل��ف م��ع 
�ص��ابقيه ب��اأن عملي��ة �لنف��ق تاأت��ي يف توقي��ت دقيق، 
�أن  بع��د  �لفل�ص��طينية  �مل�ص��احلة  ت�ص��تهدف  بحي��ث 
ف�ص��لت عملية �غتيال مدير ع��ام قوى �لأمن �لد�خلي 
توفي��ق �أب��و نعي��م، مو�ص��حا �أن توقي��ت تل��ك �لعملية 
ج��اء �أي�ص��ا بع��د ت�ص��ريحات �لرئي���س عبا���س �أم��ام 
�لوف��د �ل�ص��ر�ئيلي موؤخر�، وهي تر�كم لت�ص��ريحات 
�أنف��اق �ملقاوم��ة و�ص��الح �ملقاوم��ة،  متع��ددة و�أهمه��ا 
و�عرت�ف حما�س باإ�صر�ئيل ك�صرط لدخولها �لعملية 

�ل�صيا�صية و�لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني.
�لنف��ق  لل��ر�أي:" جرمي��ة  حدي��ث  يف  خل��ف  وق��ال   
ه��ي ر�ص��الة مزدوج��ة يف �لت�ص��كيك بق��در�ت �لق��وة 
�لتكنولوجي��ة للمقاوم��ة بادع��اء �أنهم ق��ادرون على 
ك�ص��ف �لأنف��اق وه��و �ص��لوك ��ص��ر�ئيلي معروف،�أم��ا 
�لر�ص��الة �لثاني��ة فهي لدول �لقلي��م لفر�س �لأنفاق 
و�ص��الح �ملقاوم��ة عل��ى �لطاول��ة ب�ص��كل مبك��ر، وه��و 
بغري ما هو متفق عليه مع �مل�ص��ريني با�ص��تثناء �ص��الح 
�لعملي��ة  تت��م  �ىل�أن  �حلا�ص��ر  �لوق��ت  يف  �ملقاوم��ة 
�ل�صيا�ص��ية، ومن هنا ��ص��ر�ئيل حت��اول فر�س نظرية 

�أمنها على �لت�صوية و�مل�صاحلة".
وع��ن �أبع��اد �لت�ص��عيد �لإ�ص��ر�ئيلي بغزة على �مل�ص��توى 
�لد�خل��ي و�لقليمي و�لدويل، �أكد �ملحلل �ل�صيا�ص��ي �أن 
ذل��ك �إحر�ج ق��وي للمقاومة �أمام حا�ص��نتها �ل�ص��عبية 
�لت��ي تطالب بال��رد، وهو �إجماع وطن��ي خلف �ملقاومة، 
معتق��د� �أن �ملقاومة وف�ص��ائلها يج��ب �أن تبتعد عن ردة 
�لفعل، و�أن تاأخذ بامل�ص��لحة �لعليا لل�ص��عب �لفل�صطيني 

وبح�صابات دقيقة.
ور�أى خل��ف �أن �لحت��الل يري��د �أن يج��ر �ملقاومة يف 
ه��ذ� �لتوقي��ت ملو�جه��ة تخ��رج نتنياه��و م��ن ماأزق��ه 
�لد�خل��ي ومن �ص��غوط �أمريكي��ة و�آخره��ا كان �إنذ�ر 
نتنياه��و بعدم �قر�ر م�ص��روع �لقد�س �لكربى، م�ص��ري� 
�إىل �أن �ملقاوم��ة قادرة على �ختي��ار �لزمن و�لتوقيت 
و�ملكان �لتي ميك��ن �أن ترد على �لحتالل فيه، فاأر�س 
فل�ص��طني و��ص��عة ولي�س بال�ص��رورة �أن تقوم �ملقاومة 
بال��رد �ملبا�ص��ر يف �لزمان و�ملكان �ملح��دد �لذي يريده 

�لحتالل.
وكان رئي�س حكوم��ة �لحتالل بنيامني نتنياهو، قال 
�أعد�ئها  )�إ�ص��ر�ئيل( لن حتتمل تهديد من قبل  "�إن 
�ص��و�ء من ف��وق �لأر�س �أو من حتته��ا �أو من �جلو"على 

حد تعبريه.

غزة- �لر�أي
�أك��د وزير �لأوقاف و�ل�ص��ئون �لدينية �ص��ماحة 
�ل�صيخ يو�صف �دعي�س �أن وز�رته لديها طموحات 
كب��رية، خا�ص��ة وه��ي ُت�ص��طر كل ي��وم �جن��اًز� 
وتطوًر� وتقدًما يف خمتلف �ملجالت، م�صرًي� �إىل 
�أن �لأوقاف �ص��تكون مثاًل لكل �لوز�ر�ت خا�ص��ة 
و�أنها �ص��طرت بجهودها مالمح �لوحدة �لوطنية 

وحققت جناًحا كبرًي� يف مو�صم �حلج.
جاء تاأكيده خالل زيارته لقطاع غزة على ر�أ�س 
وف��د من �ل��وز�رة ي�ص��م عدة تخ�ص�ص��ات ولقائه 
بالوكي��ل د. ح�ص��ن �ل�ص��يفي و�مل��در�ء �لعام��ون 
و�ملوظف��ني، لالطالع على �ص��ري �لعمل و�لتباحث 
يف �لعدي��د م��ن �مللف��ات و�مل�ص��اركة يف لفي��ف من 

�لفعاليات.
و��ص��تمع �دعي���س �ليوم لأب��رز جه��ود �لإد�ر�ت 
�لعام��ة بوز�رة �لأوقاف، ومهام كل منها، م�ص��يًد� 
بدورها �لكبري و�لري��ادي يف �لرتقاء مبنظومة 

�لعم��ل بال��وز�رة، د�عًيا لبذل مزي��د من �جلهود 
لتحقيق ما ت�صبو �إليه �لأوقاف.

وق��ال �دعي���س :" عاهدن��ا �هلل تع��اىل �أن نكون 
ف��وز�رة  و�ملو�ط��ن،  و�لوط��ن  �لدي��ن  خدم��ة  يف 

�لأوق��اف ُي�ص��ار له��ا بالبن��ان، و جميعنا �ص��نكون 
يف �ص��فينة و�حدة تو�ص��لنا لرب �لأمان"، م�صدًد� 
عل��ى �أنه لن يتو�ين حلظ��ة يف تقدمي �أي خدمة 
و�صيتم �إعطاء كل �إن�صان حقه ولن ُيظلم �أحد يف 

عهده.
بدوره رحب د. �ل�ص��يفي بوزير �لأوقاف و�لوفد 
بكام��ل  �ل��وز�رة  �أن  عل��ى  موؤك��ًد�  ل��ه،  �ملر�ف��ق 
موظفيها حت��ت �لتعليمات لإجناح مهمته يف حل 
كاف��ة �لإ�ص��كالت، معرًبا ع��ن �أمل��ه يف �أن تكون 
يف  �لنموذجي��ة  �ل��وز�ر�ت  م��ن  �لأوق��اف  وز�رة 

حتقيق كل م�صتلزمات �مل�صاحلة.
و�أو�صح �أن وز�رته �أعدت برناجًما مثمًر� للزيارة 
وجه��زت كل ما هو� مطل��وب يتعلق بعمل �للجنة 
ويعينه��ا عل��ى ت�ص��خي�س �لو�قع لرفع��ه للجهات 
�ملخت�صة، موؤكًد� على �أن �لأوقاف مفتوحة �أمام 

�جلميع بقر�ر من �لوزير.
و�أع��رب د. �ل�ص��يفي ع��ن رغبت��ه يف �أن ي�ص��ارك 
نائ��ب رئي�س �ل��وزر�ء د. زي��اد �أبو عم��رو بكلمه 
ل��ه خ��الل �لحتف��ال �ملرك��زي �ملزم��ع عقده يف 
�لأول م��ن نوفمرب �لق��ادم لتكرمي حفظة �لقرن 

�لكرمي، لتقدمي منوذج حمرتم يليق ب�صعبنا

ادعيس : األوقاف سطرت انجازات نوعية في مختلف المجاالت

"المصالحة" برتوكوالت وزيارات شكلية لغزة دون رفع العقوبات عنها

التصعيد في غزة رد هجومي إلفشال المصالحة
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غزة- �ملكتب �لإعالمي �حلكومي:
وز�رة  �حلكوم��ي-  �لإعالم��ي  �ملكت��ب  �أ�ص��در   
�لإع��الم يف غ��زة،  تقري��ره �ل�ص��هري �ل��ذي 
ير�صد ويوثق كافة �لنتهاكات و �لعتد�ء�ت 
�لإ�ص��ر�ئيلي،  �لحت��الل  حكوم��ة  قب��ل  م��ن 
وجهات د�خلية فل�ص��طينية بحق �ل�ص��حفيني 

و�لإعالميني .
ور�ص��دت -وحدة �لر�صد و�ملتابعة- يف �ملكتب 
�لإعالمي �حلكومي-غزة، خالل �صهر ت�صرين 
�أول/ �أكتوب��ر2017 �أكرث من ) 102 ( حالة 
من �لنتهاكات، من قبل �لحتالل �لإ�صر�ئيلي 
يف �لر��ص��ي  �لفل�ص��طينية،  و)4( �نته��اكات 

د�خلية فل�صطينية يف �ل�صفة �ملحتلة.
�عتق��ال  ح��الت   )4  ( �لتقري��ر  و�ص��جل   
ع��الء  ع��ر�م،  �أب��و  �أم��ري  وه��م  لل�ص��حفيني، 
�لطيطي، عامر �جلعربي، �بر�هيم �جلعربي، 
و)3( ح��الت �عتق��ال �إد�ري وتثبي��ت حك��م 
�لعتق��ال لل�ص��حفيني حممد عو�س، ون�ص��ال 

�أبو عكر، وعبد �هلل �صتات.
�عتق��ال  متدي��د  حال��ة   )26( وثق��ت  كم��ا   
وتاأجي��ل حماكم��ة ل��كل م��ن: رغيد طبي�ص��ة 
�أربع مر�ت، �أمري �أبو عر�م خم�س مر�ت، عالء 
�لطيط��ي خم�س مر�ت، حممد عو�س، م�ص��عب 
�ص��عيد، منت�صر ن�ص��ار، عامر �جلعربي مرتني، 
�بر�هي��م �جلع��ربي مرت��ني، وطاق��م �ص��نابل 

وعددهم خم�صة.
�ىل ذلك، �حتجزت قو�ت �لحتالل عدد)6( 
حالت من �ل�صحفيني، ومنعت �أكرث من )12( 
حالة من �لتغطية وممار�صة �ملهام �ل�صحفية، 
كم��ا منعت )1( من �ل�ص��فر و�لتنق��ل، يف حني 
��صتدعت عدد)3( من �ل�صحفيني، وهم فوزي 

�صعبان، وحممد معطان، وعامر �جلعربي.
فيم��ا وث��ق �لتقري��ر �أك��رث م��ن )3 ( ح��الت 
��ص��ابة و�عت��د�ء ع��رف منه��م عم��ر �لعمور، 

و�حمد جالجل.
وب�ص��اأن �لقتحامات و�ملد�همة ر�صد �لتقرير 
�أك��رث م��ن) 16( حالة ده��م وتفتي���س ملنازل 
�إعالمي��ة،  و�ص��ركات  وموؤ�ص�ص��ات  �ص��حفيني 
ملوؤ�ص�ص��ات  �غ��الق  ح��الت  و�ص��جل)10( 
و�صركات ومكاتب �إعالمية، و م�صادرة معد�ت 
كان  غالبيته��ا خ��الل عملي��ات �لقتحام��ات 

و�لتي بلغت �أكرث من)14( حالة.
عل��ى  و�مل�ص��ايقات  �لعت��د�ء�ت  ع��دد  وبل��غ 
�ل�ص��حفيني وه��م يف �ص��جون �لحت��الل )3( 
ح��الت م��ن �جبار عل��ى دف��ع غر�م��ة مالية، 
ومنع من لق��اء �ملحامني،  كما تعر�س �ص��حفي 

)1( لالإهانة.
وب�صاأن �نتهاكات  د�خلية فل�صطينية يف �ل�صفة 
�ملحتلة، �صجل �ملكتب �لإعالمي �حلكومي)  4( 
ح��الت م��ن �لنته��اكات بح��ق �ل�ص��حفيني يف 
�لر��ص��ي �لفل�ص��طينية، متثل��ت يف حالة )2( 
من��ع  من قبل �لجه��زة �لمنية �لفل�ص��طينية 
وت�ص��جيل)1(  �لتغطي��ة،  م��ن  لل�ص��حفيني 
حال��ة  �لق��اء قنبل��ة يدوية عل��ى مقهى ثقايف 
م��ن جمهول��ني، وتاأجي��ل حكم ع��دد)1( بحق 

�ل�صحفيني طارق �أبو زيد من �ل�صفة.
و فيم��ا يل��ي تف�ص��يل لأه��م �لنته��اكات �لتي 
ر�ص��دتها وح��دة �لر�ص��د و�ملتابع��ة يف �ملكتب 

�لإعالمي �حلكومي يف تقريرها ل�صهر ت�صرين 
�أول/ �كتوبر 2017:

�أول: �نتهاكات �لحتالل �لإ�صر�ئيلي:
�لإ�ص��ر�ئيلي  �لحت��الل   :1/10/2017
يح��ول �ل�ص��حفي حمم��د �ص��كري عو�س )30 
م��ن دون حتدي��د  عام��ا( لالعتق��ال �لإد�ري 
�مل��دة، و�عتقل��ت ق��و�ت �لحت��الل �ل�ص��حفي 
عو���س 28/9/2017م��ن منزل��ه يف قري��ة 

بدر�س غرب ر�م �هلل.
1/10/2017: حمكم��ة �لحت��الل حتك��م 
حمم��د  �هلل   عب��د  �ل�ص��حفي  �ل�ص��ري  عل��ى 
ق�ص��اء  بدي��ا  قري��ة  م��ن  عام��ا،   �ص��تات24 
وغر�م��ة  �ص��هر�   22 مل��دة  بال�ص��جن  �ص��لفيت 
مالية 5000 �ص��يكل. وكانت قو�ت �لحتالل 
2017 بع��د   26 فرب�ي��ر  �عتقل��ت �ص��تات يف 

دهم منزل ذويه يف. بلدة بديا يف �صلفيت.
�ل�ص��رطة  ��ص��تدعت   :1/10/2017
�لإ�ص��ر�ئيلية،  مدي��ر "فرقة �لقد���س للفنون 
�ص��رطة  �ص��عبان يف مرك��ز  �ل�ص��عبية" ف��وزي 
�مل�ص��كوبية يف مدين��ة �لقد���س، وحقق��ت معه  
فعالي��ة  �إقام��ة  بحج��ة  �ص��اعة  ن�ص��ف  م��دة 
"بتمويل من �ل�صلطة �لفل�صطينية"  يف م�صرح 

�حلكو�تي �لتي �غلقته �ل�صهر �ملا�صي.
�لحت��الل  ق��و�ت  �عتقل��ت   :2/10/2017
�لإ�ص��ر�ئيلي، �ل�صحفي �أمري �أبو عر�م، مر��صل 
�قتح��ام  بع��د  �هلل،  ر�م  يف   �لأق�ص��ى  قن��اة 
منزل��ه  يف بل��دة ب��ري زي��ت وقام��ت بتفتي�ص��ه 

و�لعبث مبحتوياته ومن ثم �عتقلته.
 2/10/2017: �عتقل��ت ق��و�ت �لحت��الل 
�لإ�ص��ر�ئيلي، �ل�ص��حفي عالء ج��رب �لطيطي، 
مر��ص��ل قناة �لق�صى يف �خلليل، بعد �قتحام 
�لع��روب  خمي��م  يف  منزل��ه  ع�ص��كرية  ق��وة 
باخلليل، و�عتقلته ونقلته �إىل جهة جمهولة. 
توؤجل   �لحت��الل  حمكم��ة   :2/10/2017
جل�ص��ة �لنظ��ر يف ق�ص��ية �ل�ص��ري �ل�ص��حفي 
رغي��د طبي�ص��ة 24 عام��ا م��ن قلقيلي��ة وذلك 
ق��و�ت  وكان��ت  تاري��خ9/10/2017،  حت��ى 
�قتح��ام  بع��د  طبي�ص��ة  �عتقل��ت  �لحت��الل 

منزله بتاريخ 24/9/2017.
"عوف��ر"  حمكم��ة  م��ّددت   :3/10/2017
�لع�صكرية �لإ�صر�ئيلية،  �عتقال �ل�صحافيني 
�أم��ري �أبو عر�م مر��ص��ل قناة �لأق�ص��ى يف  ر�م 
يف  "�لق�ص��ىى  ف�ص��ائية  ومر��ص��ل   ، �هلل 
�خللي��ل" ع��الء �لطيط��ي، حت��ى �لعا�ص��ر م��ن 
ت�ص��رين �لأول �حل��ايل، بتهمَت��ي "�لتحري�س 
عرب فاي�ص��بوك، و�لعمل يف موؤ�ص�ص��ة �إعالمية 

حمظورة".
توؤجل  �لحت��الل  حمكم��ة   :4/10/2017
بح��ق  �لد�ري  �لعتق��ال  تثبي��ت  ق��ر�ر 

�ل�صحفي حممد عو�س من ر�م �هلل.
�لحتالل  قو�ت  �حتجزت    :4/10/2017
�لإ�ص��ر�ئيلي،  �ص��حفيني م��ن وكال��ة �لأنب��اء 
فل�ص��طني،  وتلفزي��ون  "وف��ا"،  �لفل�ص��طينية 
مل��دة �ص��اعة م��ن �لزم��ن، م��ن بينه��م م�ص��هور 
ت�ص��ويرهم  �أثن��اء  و�أوقفته��م،  �لوح��و�ح 
للحو�جز �لع�ص��كرية على مدخل فر�س �لهوى 
غرب مدين��ة و�أجرت معهم حتقيق��ا ميد�نيا، 
ومنعته��م م��ن ت�ص��وير �حلو�ج��ز �لع�ص��كرية 

وممار�ص��ة ق��و�ت �لحت��الل �لتع�ص��فية بحق 
�ملو�طن��ني ودققت يف هوياته��م قبل �أن  تخلي 

�صبيلهم.
�لحت��الل  ق��و�ت  منع��ت   :6/10/2017
�ل�ص��حفيني م��ن تغطي��ة م�ص��رية كف��ر ق��دوم 
�ل�صبوعية �ملناه�ص��ة لال�صتيطان وطرودهم 

ولحقوهم بال�صب و�ل�صتم باألفاظ نابية.
�لحت��الل  ق��و�ت  �عت��دت   :7/10/2017
�ثن��اء تغطيته��م لأح��د�ث  �ل�ص��حفيني  عل��ى 
خرب��ة قلق���س يف �خلليل، و��ص��يب �لعديد من 
�ل�ص��حفيني و�مل�ص��وريني و�لن�ص��طاء بح��الت 

�ختناق.
متن��ع  �لحت��الل  ق��و�ت   :8/10/2017
طو�ق��م �ل�ص��حافة م��ن تغطي��ة �لنته��اكات 

. �ل�صمالية  �لأغو�ر  "�لإ�صر�ئيلية" يف 
توؤجل  �لحتالل  حمكمة   :10/10/2017
جل�ص��ة �لنظ��ر يف ق�ص��ية �ل�ص��ري �ل�ص��حفي 
رغيد طبي�ص��ة 24 عاما م��ن قلقيلية ملدة 11 

يوما على ذمة �لتحقيق.
"عوف��ر"  حمكم��ة  11/10/2017:م��ّددت 
�لإ�صر�ئيلية، للمرة �لثانية �عتقال �ل�صحايف 
ف�ص��ائية  ومر��ص��ل  ع��ر�م،  �أب��و  �أم��ري  �حل��ّر 

"�لأق�ص��ى" ع��الء �لطيط��ي، حت��ى �لثن��ني 
�ملقب��ل 16/10/2017، بتهمَتي "�لتحري�س 
عرب فاي�ص��بوك، و�لعمل يف موؤ�ص�ص��ة �إعالمية 

حمظورة".
�لحت��الل  ق��و�ت  14/10/2017:منع��ت 
�ل�ص��حفيني من تغطية فعالي��ة مطالبة بفتح 
مدخ��ل خرب��ة قلق���س جن��وب �خللي��ل �ملغلق 

منذ نحو 17 �صنة.
ق��و�ت �لحتالل تقتحم     :15/10/2017
منزل �مل�ص��ور حممود معطان، م��ن بلدة برقة 
ملر�جع��ة  بالغ��ًا  وت�ص��لمه  �هلل،  ر�م  �ص��رق 

خمابر�ته.
�لحت��الل  ق��و�ت  منع��ت   :15/10/2017
�ل�ص��حفي �مل�ص��ور ط��الل �ب��و رحم��ة مر��ص��ل 
دخ��ول  م��ن  �لثاني��ة   �لفرن�ص��ية  �لقن��اة 
�لأر��صي �لفل�ص��طينية، بعد عالج يف �خلارج.  
حيث �بلغ جي�س �لحتالل ر�ص��ميا �لتلفزيون 
�لفرن�ص��ي �أن مر��ص��لها يخ�ص��ع  حتت �لفح�س 

�لمني ولن ي�صمح له بالدخول.
16/10/2017: حمكم��ة �لحت��الل متدد 
و�م��ري  �لطيط��ي  ع��الء  �ل�ص��حفيني  �عتق��ال 

عر�م لتاريخ 23/10/2017.

حتتجز  �لحتالل  ق��و�ت   :17/10/2017
�ل�ص��حفي حممد �بو ��ص��بع وت�ص��ادر معد�ته 
�لحت��الل  ق��و�ت  �قتح��ام  تغطيت��ه  خ��الل 

ملخيم قلنديا �صمال �لقد�س �ملحتلة.
�لحت��الل  حمكم��ة   :17/10/2017
�لع�ص��كرية يف عوف��ر توؤج��ل حمكمة �ل�ص��ري 
�ل�ص��حفي م�ص��عب �ص��عيد م��ن ر�م �هلل لتاريخ 

.12/11/2017
مين��ع  �لحت��الل  جي���س   :  18/10/2017
جتم��ع  دو�ر  �إىل  �لو�ص��ول  م��ن  �ل�ص��حفيني 
عت�ص��يون جنوب بيت حلم م��كان �إطالق �لنار 

على �ل�صاب �لفل�صطيني .
18/10/2017: �قتحمت قو�ت  �لحتالل 
�إعالمي��ة  خدم��ات  م  ُتق��ِدّ �ص��ركات   3 مق��ار 
لو�ص��ائل �إعالم فل�ص��طينية وعربي��ة ودولية 
 " ر�م�ص��ات"،و   " و  ميدي��ا"  "تر�ن���س  ه��ي 
ب��ال ميديا"  للخدم��ات �لعالمي��ة يف كل من  
نابل���س و�خلليل ور�م �هلل ، و�ص��ادرت معد�تها  
�هلل  ر�م  يف  �ل�ص��ركات  مكات��ب  يف  و�أجه��زة 
و�خللي��ل ونابل���س، و�غلق��ت �أبو�بها بق�ص��بان 
�حلديد و�ل�ص��مع �لأحمر ملدة 6 �صهور بدعوى 
�لتحري�س ، علما �أن �ل�صركات موؤجرة لقنو�ت  

مكاتب  ف�ص��ائية �لقد�س و�لق�صى وفل�صطني 
و�مليادي��ن،  و�ملن��ار،  �لي��وم،  ورو�ص��يا  �لي��وم، 
ت��ي  وت��ي.�أر.  و�لأورين��ت،   ،24 وفرن�ص��ا 

�لعربية، و�لريموك، و�لغد �لعربي.

18/10/2017:�قتحم��ت قو�ت �لحتالل 
مق��ر قن��اة �لقد���س �لف�ص��ائية، ومكت��ب قناة 
�لأق�ص��ى، و�ص��ركة "تر�ن�س ميديا"، و�ص��ركة 
ب��ال ميدي��ا يف مدين��ة �خللي��ل ، كم��ا د�همت 
فل�ص��طني  ف�ص��ائية  مكت��ب  �لحت��الل  ق��و�ت 

�ليوم و�صط مدينة نابل�س .
ق��و�ت �لحتالل تقتحم   :10/2017/ 18
مقر �ص��ركة بال ميديا يف بيت حلم   و�ص��ادرت 
مع��د�ت وعلق��ت م��دون فيه��ا �لأ�ص��ياء �لت��ي 

�صادرتها . 
تعتق��ل  �لحت��الل  18/10/2017:ق��و�ت 
مدي��ر �ص��ركة تر�ن���س ميديا عام��ر �جلعربي 
�جلع��ربي  و�إبر�هي��م  �خللي��ل،  مدين��ة  م��ن 
مد�هم��ة  بع��د  لل�ص��ركة  �لإد�ري  �ملدي��ر 

منزليهما باخلليل.
�لحت��الل  حمكم��ة   :18/10/2017
�لع�ص��كرية ترف�س �ل�صتئناف �لذى تقدم به 

حمامى �لأ�صري �ل�ص��حفي ن�صال نعيم �أبو عكر 
)48 عام��ًا(، من خميم �لدهي�ص��ه جنوب بيت 
حل��م، وتثبت �لعتق��ال �لإد�ري بحقه، وكان  
قد ج��دد �لحتالل �عتقاله �لد�ري 3 مر�ت 

منذ �عتقاله بتاريخ9/8/2016.
19/10/2017 �ص��لطات �لحت��الل حت��ول 
مدي��ر �ص��ركة تر�ن���س ميدي��ا �لأ�ص��ري عام��ر 
للتحقي��ق يف  م��ن مدين��ة �خللي��ل  �جلع��ربي 

�صجن ع�صقالن.
19/10/2017: حمكم��ة �لحت��الل تعقد 
�ليوم جل�ص��ة لل�صحفي �لأ�ص��ري رغيد طب�صية 
م��ن مدين��ة  قلقيلي��ة. و مت��دد �عتقاله حتى 
ي��وم 23/10/2017 حي��ث �ص��مح ل��ه بلقاء 
حماميه لأول مرة منذ �عتقاله قبل �أ�صابيع.

�عتقال  مي��دد  �لحت��الل   :19/10/2017
مدي��ر �ص��ركة تر�ن���س ميديا عام��ر �جلعربي 
ع�ص��كرية  حمكم��ة  جل�ص��ة  خ��الل  �ي��ام   8
عق��دت يف �ص��جن ع�ص��قالن ومت من��ع حماميه 

من زيارته.
عم��ر  �ل�ص��حفي  ��ص��يب   :22/10/2017
�لعم��ور بحالة �غماء وغثي��ان من جر�ء �لغاز 
�مل�ص��يل للدم��وع يف بل��دة تق��وع يف بي��ت حل��م 
خ��الل  تغطيته مو�جهات �ص��هدتها �لبلدة مع 

قو�ت �لحتالل .
مين��ع  �لحت��الل   :22/10/2017
�ل�ص��حفيني م��ن تغطي��ة �ص��رقة �مل�ص��توطنني 

ل�صجار �لزيتون يف �خلليل.
22/10/2017: �لحتالل مينع �ل�صحفيني 
�لفل�صطينيني من و�صائل �لعالم �لفل�صطينية 
و�لدولية م��ن تغطية �عتد�ء�ت �مل�ص��توطنني 
عل��ى �ص��كان �لبل��دة �لقدمية وحي ت��ل رميدة 
يف مدين��ة �خللي��ل،  حي��ث ق��ام جمموع��ة من 
جن��ود و�ص��رطة �لحت��الل ب�ص��حب �ور�قه��م 
وهوياته��م �ل�ص��حفية قب��ل �ن يقوم��و� بطرد 

�ل�صحفيني وتهديدهم مبغادرة �ملنطقة .
تعق��د  عوف��ر  حمكم��ة   :23/10/2017
جل�ص��ة لل�ص��حفيني �مري �بو عر�م من ر�م �هلل 
وع��الء �لطيط��ي م��ن �خللي��ل، بع��د تاأجيله��ا 
مرت��ني م��ن تاري��خ �عتقاله��م2/10/2017 

على خلفية عملهم �ل�صحفي.
23/10/2017: حمكم��ة �لحت��الل متدد 
�عتق��ال   �ل�ص��حفي رغي��د طب�ص��ية حتى يوم 
�لر�بع��ة،  للم��رة  وذل��ك   30/10/2017
وكان قد �عتقل �لحتالل �ل�ص��حفي طبي�ص��ة 
بتاري��خ24/9/2017 بع��د �قتح��ام منزل��ه 
بقلقيلية،و يعمل يف ف�صائية جامعة �لنجاح.

توؤج��ل  عوف��ر   23/10/2017:حمكم��ة 
�حلك��م على طاق��م �ذ�عة �ص��نابل �خلم�ص��ة، 
عل��ى  �ص��هر�   15 من��ذ  �عتقاله��م  مت  �لذي��ن 

خلفية عملهم �ل�صحفي .
مت��دد  عوف��ر  حمكم��ة   :25/10/2017
�عتقال �ل�صحفيني �مري عر�م وعالء �لطيطي 

ل 31/10/2017 للمرة �خلام�صة.
�لإ�ص��ر�ئيلي  �لحت��الل    :25/10/2017
ينق�س �تفاقه مع �ل�ص��ري  �ل�ص��حفي م�ص��عب 
�ص��عيد، ويوؤج��ل نقل��ه م��ن �ص��جن جم��دو �ىل 
�ص��جن عوفر ما دفع �ل�ص��ري م�صعب بالعالن 
عن ��صر�به عن �لطعام  �ىل حني نقله ل�صجن 

عوفر.
�لحت��الل  حمكم��ة   :25/10/2017
�لع�ص��كرية مت��دد �عتقال �ل�ص��حفي منت�ص��ر 
ن�ص��ار )29 عام��ًا(، م��ن بل��دة دور� باخللي��ل، 

وذلك حتى تاريخ 21/11/2017 .
�ل�ص��رطة  منع��ت   :25/10/2017
�لإ�ص��ر�ئيلية، ندوة نّظمه��ا "�لئتالف �لأهلي 
فن��دق  �لعلمي��ة" يف  �لفل�ص��طيني" و"�ملكتب��ة 
�ص��ان جورج يف �لقد�س، ع��ن �لأمالك �لوقفية 
�لقد���س،  مدين��ة  يف  و�مل�ص��يحية  �لإ�ص��المية 
بحجة �أنها "برعاية �ل�ص��لطة �لفل�ص��طينية"، 
كما �حتجزت �ل�ص��حايف �حل��ر ّ �أحمد جالجل 
بعد �لعتد�ء عليه بال�صرب، و�صَحب كامريته  
وم�ص��ح �ل�صور وتقييده بالقوة ، بحجة عرقلة 

عمل �ل�صرطة.
26/10/2017: �د�رة "�ليو تيوب" حتذف 
قناة "�لر�ص��الة لالعالم" ب�صكل نهائي بحجة 

حمتوى �لقناة لر�صاد�ت �ملنتدى.
26/10/2017: حمكم��ة �لحت��الل متدد 
�عتقال �ل�ص��حفيني عامر و�بر�هيم �جلعربي 

من �صركة " تر�ن�س ميديا" 12 يومًا. 
31/10/2017:  عنا�صر �لأمن �لإ�صر�ئيلي 
طلب��و� من م�ص��ور وكالة �لت�ص��وير �لأوروبية
�ص��رو�له  باإن��ز�ل  �ل�ص��فدي  عاط��ف   EPA
خ��الل عملي��ة �لفح���س �لأمني قب��ل دخوله 
لتغطية حفل ��ص��تقبال �لوزير �ل�صرت�يل يف 
مكتب رئي���س حكومة لالحتالل �ل�ص��ر�ئيلي  
نتنياه��و، و�حتج على طلبه��م ورف�س �لدخول 

وغادر تغطية �للقاء.
ثانيًا: �نتهاكات  د�خلية فل�صطينية

متن��ع  �لمني��ة  �لجه��زة   :10/10/2017
�ل�ص��حفيني من �ل�ص��ول ل�ص��احة مبنى رئا�صة 
حا�ص��دة  م�ص��رية  يف  للم�ص��اركة  �ل��وزر�ء  
ب��ر�م �هلل تطال��ب بالغ��اء قان��ون �جلر�ئ��م 

�للكرتونية
قنبل��ة  جمهول��ون،  �ألق��ى   :14/10/2017
�ص��وتية يدوي��ة على مقه��ى "لي��و�ن" �لثقايف 
د�خ��ل �ل�ص��وق �لق��دمي يف مدين��ة �لنا�ص��رة، 
خ��الل ن��دوة ثقافي��ة لالأديب��ة ن�ص��ب �أدي��ب 
�أث��ار �لذع��ر بينه��م ف�ص��اًل ع��ن  ح�ص��ني، م��ا 
�لأ�ص��ر�ر �ملادية �لتي حلقت باملقهى، وفتحت 

�ل�صرطة حتقيقًا لك�صف �ملعتدين.
توؤجل  �ل�ص��لطة  حمكم��ة   :15/10/2017
زي��د  �ب��و  ط��ارق  �ل�ص��حفي  عل��ى  �حلك��م 
عمل��ه  خلفي��ة  عل��ى   12/11/2017 �ىل 

�ل�صحفي.
�ل�ص��لح  حمكم��ة  �أّجل��ت   19/10/2017
خال��د  �حل��ّر  �ل�ص��حايف  حماكم��ة  غ��زة،   يف 
�أجه��زة  ��ص��تخد�م  "�إ�ص��اءة  بتهم��ة  حّم��اد 
�لتكنولوجي��ا" �إىل �أج��ٍل غ��ري م�ص��ّمى بحجة 

عدم ح�صور �لقا�صي �ملخت�س. / 
ر�م  بلدي��ة  �أ�ص��درت   :22/10/2017
�هلل،   ق��ر�رً� مبن��ع عر���س فيلم "ق�ص��ية رقم 
23" للمخ��رج زي��اد �لدوي��ري يف مرك��ز ر�م 
�هلل �لثق��ايف، �ص��من فعالي��ة مهرج��ان "�أي��ام 
�صينمائية" �لذي تنّظمه موؤ�ص�صة "فيلم لب" 
فل�ص��طني )Filmlab(  بالتع��اون م��ع بلدية 

ر�م �هلل، بحجة "مقاطعة �لتطبيع".

اإلعالم الحكومي: أكثر من )102( انتهاكًا إسرائيليًا خالل  شهر أكتوبر المنصرم
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غزة- �لر�أي
ُيعد مركز �ص��رطة �ل�صيخ ر�صو�ن �لو�قع �صمال غرب مدينة 
غ��زة من �ملر�كز �حليوي��ة يف �ملحافظة حيث ُيغطي منطقة 
�خت�ص��ا�س ت�ص��م �ص��وق �ل�ص��يخ ر�ص��و�ن �ملرك��زي وحمال��ه 

�لتجارية وعدة موؤ�ص�صات حكومية.
وُتعت��رب منطق��ة �خت�ص��ا�س �ملركز م��ن �ملناط��ق �ملزدحمة 
يف حمافظ��ة غ��زة، حي��ث يتو�فد علي��ه ع�ص��ر�ت �ملو�طنني 
لتق��دمي �ل�ص��كاوى �جلز�ئي��ة �أو �ملالي��ة، ويتعام��ل �ص��باط 
وعنا�صر �ملركز مع تلك �لق�صايا ح�صب �لأ�صول �لقانونية.

مستقرة أمنيًا
ويف ه��ذ� �ل�ص��دد، قال مدير مركز �ص��رطة �ل�ص��يخ ر�ص��و�ن 
و�غ �إن "منطقة �خت�ص��ا�س �ملركز مكتظة  �ملقدم غ�ص��ان �ل��َرّ
�ص��يطرة  وهن��اك  �أمني��ًا  م�ص��تقرة  منطق��ة  لكنه��ا  �ص��كانيًا 
�أمني��ة تام��ة م��ن قب��ل �ل�ص��رطة"، مو�ص��حًا �أن��ه من��ذ �أربع 
�ص��نو�ت وحت��ى �للحظة مل تقع �أي جرمي��ة قتل يف منطقة 

�خت�صا�س �ملركز.
و�أك��د �ملق��دم �ل��رو�غ يف حديث��ه ل�"موق��ع �لد�خلي��ة" �أن 
�خلالف��ات  عل��ى  ُت�ص��يطر  ر�ص��و�ن  �ل�ص��يخ  مرك��ز  �ص��رطة 
و�لإ�ص��كاليات �لت��ي تق��ع يف نطاق �خت�ص��ا�س �ملركز ب�ص��كل 
فوري، ويتم حلها ح�ص��ب �لأ�ص��ول �لقانونية �أو ب�ص��كل ودي 

من خالل جلان �لإ�صالح.
و�أ�ص��اف "هناك تن�ص��يق متكامل مع �لإد�ر�ت �ملتخ�ص�صة يف 
�ل�ص��رطة كاملباحث �لعامة ومكافحة �ملخ��در�ت و�لعالقات 
�لعام��ة يف عدة ق�ص��ايا �مل�ص��اجر�ت و�لعت��د�ء�ت و�لذمم 

�ملالية �أو ق�صايا �لقب�س على جتار �أو مروجي �ملخدر�ت".
و�أ�ص��ار مدير مركز �صرطة �ل�صيخ ر�صو�ن �إىل �أن لدى �ملركز 
�ص��باط �أكفاء على م�صتوى عال من �خلربة �لعملية بع�صهم 
خري��ج كلي��ات �ص��رطة وكلي��ات قان��ون، ولديه��م �خلربة يف 

معاجلة �لق�صايا �لأمنية.
�ص��اعة   24 م��د�ر  عل��ى  يتو��ص��ل  �ملرك��ز  "عم��ل  وتاب��ع 
و�لإمكاني��ات �لقليلة ونق�س �لكادر �لب�ص��ري ل ت�ُص��د �حلد 

�لأدنى من حجم �لعمل �لكبري".

إنجازات وإحصائيات
وفيم��ا يتعل��ق باإح�ص��ائيات و�إجن��از�ت عمل مركز �ص��رطة 
�ل�ص��يخ ر�صو�ن منذ مطلع �لعام �جلاري، �أو�صح �ملقدم �لرو�غ 

�أن مكت��ب �ل�ص��كاوى يف �ملرك��ز ��ص��تقبل 2700 �ص��كوى منذ 
مطل��ع �لعام �أجنز منها 2665 �ص��كوى، مبعدل 300 �ص��كوى 

�صهريًا �صملت �صكاوى جز�ئية و�صكاوى مالية.
وب��نَيّ �أن مكت��ب �لتحقيق يف �ملركز ��ص��تقبل 1870 ق�ص��ية 
من��ذ مطل��ع �لع��ام �جل��اري، �أجن��ز منه��ا 1683 ق�ص��ية مبا 
ن�ص��بته %90 من خالل �لتعامل �ملبا�ص��ر مع �لنيابة �لعامة 
كاملباح��ث  �ملرك��ز  يف  �لرئي�ص��ية  �لأق�ص��ام  م��ع  و�لتن�ص��يق 

و�ملكافحة و�لدوريات.
و�غ �إىل �أن مكت��ب �لتنفيذ �أجن��ز 6620  ولف��ت �ملق��دم �ل��َرّ
ق�ص��ية منذ مطلع �لعام بن�ص��بة فاقت %97، م�ص��يفًا "ُيعد 
ه��ذ� �لق�ص��م من �ملكات��ب �حليوية و�لرئي�ص��ية يف �ملركز من 
خ��الل تعامل��ه م��ع �ل�ص��لطة �لق�ص��ائية ممثل��ة يف �لنياب��ة 
و�ملحاك��م وُيتاب��ع �أو�م��ر �حلب���س و�أو�م��ر �لتنفي��ذ و�لذمم 

�ملالية و�لنفقات وغريها".

سالمة اإلجراءات
وبخ�ص��و�س عالقة مركز �صرطة �ل�ص��يخ ر�صو�ن بال�صلطات 
�لق�صائية و�لتنفيذية، ذكر مدير �ملركز �أن �لنيابة �لعامة 
ومفت�س عام �ل�صرطة ُيتابعان �صالمة �لإجر�ء�ت �لقانونية 
لعم��ل �ملركز و�أق�ص��امه من خالل �صل�ص��لة ج��ولت ميد�نية 

م�صتمرة للمركز.

وم�ص��ى يقول: "هن��اك عالقة مميزة تربط مركز �ص��رطة 
�ل�ص��يخ ر�صو�ن مع جلان �لإ�ص��الح ودو�ئر �لعالقات �لعامة، 
من خالل متابعة �لق�صايا �لو�ردة للمركز و�لعمل على حلها 
وديًا بني �أطر�ف �لنز�ع كامل�ص��اجر�ت و�لعتد�ء�ت و�لذمم 

�ملالية، وهناك تعاون كبري من قبل جلان �لإ�صالح".
وو�ص��ف �ملق��دم �ل��رو�غ �لعالقة �لت��ي تربطهم م��ع خمتلف 
�لف�ص��ائل وقوى �لعمل �لوطني يف منطقة �خت�صا�س �ملركز 
ب�"�ملميزة"، م�ص��تطردً� "لدينا تو��ص��ل د�ئم مع ممثلي تلك 
�لف�ص��ائل ويف ح��ال ح��دوث �أي �إ�ص��كالية يت��م حله��ا ع��رب 

�لتن�صيق �ملبا�صر".

الموقوفون
وعلى �ص��عيد �ملوقوف��ني يف نظارة �ملرك��ز و�لرب�مج �ملقدمة 
و�غ �أن �ملرك��ز ي�ص��تهدف �ملوقوفني يف  له��م، �أكد �ملق��دم �ل��َرّ
نظارت��ه ب�صل�ص��لة بر�م��ج توعوي��ة وتربوية بالتع��اون مع 
حما�ص��ر�ت  ت�ص��مل  و�ملعن��وي  �ل�صيا�ص��ي  �لتوجي��ه  هيئ��ة 
ومو�عظ متنوعة، وعقد �أم�صيات ترفيهية وثقافية، لفتًا 
�إىل �أن �ملركز يعمل على توفري كافة م�صتلزمات �ملوقوفني.

�إىل ذلك، �أ�ص��ار مدير مركز �ص��رطة �ل�صيخ ر�ص��و�ن �إىل �أن 
�ملرك��ز يعمل وفق خطة مركزية ُمعدة من قيادة �ل�ص��رطة 
ت�ص��مل �مل�ص��اركة يف �لدور�ت و�لرب�مج �لتي تنفذها قيادة 

�ل�ص��رطة و�إد�ر�تها �ملتخ�ص�ص��ة كالدور�ت �لتي ت�ص��تهدف 
�ل�صباط و�صف �ل�صباط.

و�أردف قائ��اًل "نعق��د �صل�ص��لة ور���س عم��ل ولق��اء�ت د�خل 
�ملرك��ز بهدف تطوير عمل��ه و�لرتقاء به، كم��ا يتم تنفيذ 
حما�ص��ر�ت وبر�م��ج تدريبي��ة به��دف تطوي��ر �أد�ء �لعمل 
�ملهن��ي لل�ص��باط و�لعنا�ص��ر"، منوه��ًا �إىل �أن قي��ادة �ملركز 
ُت�ص��در ب�ص��كل دوري تعليمات و�إر�صاد�ت ل�ص��باط وعنا�صر 
�ملرك��ز بالإ�ص��افة لتنظيم ج��ولت ميد�نية على �لأق�ص��ام 

لالطالع على عملها و�ملهام �ملنفذة.
و�غ عن �أمله يف �أن ت�ص��هد �لفرتة �ملقبلة  و�أع��رب �ملقدم �ل��َرّ
نه�ص��ة وتط��ورً� يف عم��ل �ملرك��ز، م�ص��يفًا "نطم��ح يف زيادة 
�أعد�د �لكادر �لب�صري و�لرتقاء بهم نحو �لأف�صل وتو�صيع 

نظارى �ملركز وتوفري �لإمكانيات �لالزمة لعمل �ملركز".

قضايا منجزة
ب��دوره، ��ص��تعر�س ري���س ق�ص��م �ملباح��ث �لعام��ة يف مرك��ز 
�ص��رطة �ل�ص��يخ ر�ص��و�ن �مل��الزم �أول يو�ص��ف ما�ص��ي �أب��رز 
�لق�ص��ايا �لت��ي �أجنزتها �ملباحث يف �ملركز من��ذ مطلع �لعام 
�جل��اري، م�ص��ريً� �إىل �إجنازه��م ق�ص��ية خالف عل��ى قطعة 
�أر���س بقيم��ة 70 �أل��ف دولر ومت ت�ص��ليم �لأر���س ملالكه��ا 

بتو�فق بني �لطرفني.
و�أو�ص��ح �مل��الزم �أول ما�ص��ي �أن �ملباح��ث �لعام��ة يف �ملرك��ز 
�ألقت �لقب�س على ثالثة ل�ص��و�س بتهمة �ل�صطو على منزل 
مو�طن و�ص��رقة مبلغ 133 �ألف �ص��يكل، بالإ�صافة للك�صف 
عن ق�ص��ية �صرقة م�ص��اغ ذهبي بقيمة 3 �آلف دينار �أردين 

من د�خل منزل يف �حلي.
و�أ�ص��ار �إىل �أن مباحث �صرطة �ل�صيخ ر�ص��و�ن �ألقت �لقب�س 
عل��ى مزورين "فيز" ط��ري�ن، مقابل مبال��غ مالية من خالل 
تو��ص��لهما م��ع فل�ص��طيني مقي��م يف ماليزيا حي��ث مت �إلقاء 
�لقب���س عل��ى �ملتهم��ني و�لتحرز عل��ى �مل�ص��بوطات و�إحالة 
�لق�صية ملفت�س �لتحقيق ل�ص��تكمال �لإجر�ء�ت �لقانونية 

بحقهما.
ولف��ت �إىل �أن �ملباح��ث �ألق��ت �لقب�س على �ص��بكة ل�ص��و�س 
ت عمليات �ص��طو على من��ازل �ملو�طنني يف حي �ل�ص��يخ  نف��َذّ
ر�صو�ن و�لقب�س على ل�س حمرتف قام بالحتيال و�لن�صب 
عل��ى عدد من �ملو�طن��ني، كما �ألقت �لقب�س على ل�س �ص��رق 
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ر�م �هلل- �لر�أي
نع��ى جمل�س �لوزر�ء يف م�ص��تهل جل�ص��ته �لأ�ص��بوعية �لتي 
عقدها يف مدينة ر�م �هلل �ليوم �لثالثاء برئا�صة �لدكتور 
ر�مي �حلمد�هلل رئي�س �لوزر�ء، �إىل جماهري �صعبنا �صهد�ء 
�جلرمية �لتي �قرتفتها قو�ت �لحتالل يوم �أم�س يف قطاع 
غزة، و�أدت �إىل ��صت�ص��هاد ثماني��ة مو�طنني، فيما ل يز�ل 
خم�ص��ة مو�طنني يف عد�د �ملفقودين، و�إ�صابة �أربعة ع�صر 

مو�طنًا و�لتي و�صفت حالتهم ببالغة �خلطورة.
و�أد�ن �ملجل���س ب�ص��دة ه��ذ� �لع��دو�ن، و�أكد �أنه ي�ص��توجب 
�لأمريكي��ة  �لإد�رة  ر�أ�ص��ه  وعل��ى  �ل��دويل  �ملجتم��ع  م��ن 
�تخ��اذ �إج��ر�ء�ت حازمة لإل��ز�م �إ�ص��ر�ئيل بوق��ف كافة 
توف��ري  عل��ى  و�لعم��ل  �ص��عبنا،  �أبن��اء  عل��ى  �لعت��د�ء�ت 

�حلماية �لدولية لل�صعب �لفل�صطيني.
�لتالح��م  م��ن  �ملزي��د  �إىل  �ص��عبنا  �أبن��اء  �ملجل���س  ودع��ا 
و�لتكاتف و�لتم�ص��ك بخيار �لوحدة و�مل�ص��احلة �لوطنية 
و�لعمل بكل جدية ل�صمان جناحها كرد على هذ� �لعدو�ن 

�لإ�صر�ئيلي �خلطري.
و�أك��د �ملجل���س مبنا�ص��بة �لذك��رى �ملئوي��ة لوع��د بلف��ور 
�مل�ص��وؤوم عل��ى ح��ق �ص��عبنا يف �لدف��اع ع��ن نف�ص��ه بكاف��ة 
�لو�ص��ائل �لت��ي كفلتها �ملو�ثي��ق �لدولية ل�ص��عب يقع حتت 
�لحت��الل، وح��ق �ص��عبنا يف �لدف��اع عن وحدته وم�ص��ريه 
ووحدة �أر��ص��يه، وحق��ه يف �حلرية و�ل�ص��تقالل و�إقامة 
دولته �لفل�ص��طينية �مل�ص��تقلة كاملة �ل�ص��يادة على حدود 

عام 1967م وعا�صمتها �لقد�س.
و�أد�ن �ملجل���س ت�ص��ريحات رئي�ص��ة �ل��وزر�ء �لربيطاني��ة 
�إ�ص��ر�ر بالده��ا عل��ى  �أك��دت فيه��ا  "تريي��ز� م��اي" �لت��ي 
�لحتف��ال به��ذه �لذك��رى �ملئوي��ة لوع��د بلفور �مل�ص��وؤوم، 
و�فتخاره��ا ب��دور بريطاني��ا يف تاأ�ص��ي�س دولة �إ�ص��ر�ئيل، 
و�أك��د �ملجل�س �أنه من �لعار حتى بع��د مرور 100 عام على 
وعد بلفور، تنظيم �حتفالت ��ص��تفز�زية بتلك �جلرمية 
و�خلطيئ��ة �لك��ربى، وه��و م��ا يدل عل��ى �أن ه��ذ� �لوعد ما 
ز�ل قائم��ًا بنف�س �لنه��ج و�لتفكري و�لعقلية �ل�ص��تعمارية 
وحتم��ل  نف�ص��ها،  مر�جع��ة  ترف���س  �لت��ي  �لربيطاني��ة 
م�ص��وؤولية خطئه��ا �لتاريخ��ي �ل��ذي �رتكبته بحق �ص��عبنا 
وترف�س �لعتذ�ر، ك�صلوك �صيا�صي و�أخالقي يليق بالدول 

�لتي حترتم نف�صها.
و�ص��دد �ملجل�س على رف�صه و��ص��تنكاره لهذه �جلرمية �لتي 
كان��ت حج��ر �لأ�ص��ا�س يف �لتمهي��د ل�صل�ص��لة م��ن �لأحد�ث 
�لتاريخية و�ل�صيا�ص��ية �لال�إن�صانية �لتي �أدت �إىل جتريد 
و�لتهج��ري  �لوطني��ة،  حقوق��ه  م��ن  �لفل�ص��طيني  �ل�ص��عب 
�لق�ص��ري له وحال��ة �للجوء �مل�ص��تمرة �إىل يومنا هذ�، وما 
ز�ل �صعبنا �لفل�ص��طيني يدفع ثمنها غاليًا من �أر�صه ودماء 

�أبنائه ومعاناته �ليومية.
ه��ذ�  �ملجل���س �حلكوم��ة �لربيطاني��ة بت�ص��حيح  وطال��ب 
�خلط��اأ �لتاريخ��ي �ل��ذي �رتكبت��ه بح��ق �ص��عبنا من خالل 
�لعرت�ف مب�صوؤوليتها �لتاريخية و�لقانونية و�لأخالقية 
ع��ن �لأ�ص��ر�ر �لتي حلقت ب�ص��عبنا نتيجة لل�صيا�ص��ات �لتي 

طبقت ب�ص��بب �إع��الن بلف��ور، و�إ�ص��د�ر �عتذ�ر ر�ص��مي عن 
دور بريطاني��ا يف هذ� �لظلم �مل�ص��تمر، و�لع��رت�ف بدولة 
1967، و�لتعوي���س لل�ص��عب  فل�ص��طني عل��ى ح��دود ع��ام 
�ل��دويل  �لقان��ون  ومب��ادئ  لأح��كام  وفق��ا  �لفل�ص��طيني 
و�لعد�ل��ة و�مل�ص��او�ة، و�لتز�مها �لقانوين ل�ص��مان �حرت�م 
�لقانون �لدويل �لإن�صاين يف �لأر�س �لفل�صطينية �ملحتلة، 
مب��ا يف ذل��ك �تخاذ جمي��ع �لتد�بري �لفعال��ة لوقف جميع 
�لتفاقيات و�لتعامالت �لتجارية مع �لنظام �ل�ص��تعماري 
غري �ل�ص��رعي يف فل�صطني �ملحتلة. ويف �ل�صياق ذ�ته توجه 
جمل���س �ل��وزر�ء بالتحية �إىل زعي��م �ملعار�ص��ة يف �ململكة 
"�حلف��ل  ح�ص��ور  لرف�ص��ه  كورب��ني"،  "جريمي��ي  �ملتح��دة 
�لر�ص��مي" �ملق��رر مبنا�ص��بة �لذك��رى �ملئوي��ة لإعالن وعد 

بلفور.
ودع��ا �ملجل���س به��ذه �ملنا�ص��بة �أبناء �ص��عبنا �لفل�ص��طيني 
يف خمتل��ف مناط��ق تو�ج��ده �إىل �مل�ص��اركة يف �لفعالي��ات 
و�مل�ص��ري�ت �لر�ف�ص��ة لهذ� �لوعد، م�ص��ددً� عل��ى �أن �إحياء 
�لذك��رى �ملئوي��ة تاأت��ي مرت�فق��ة م��ع ��ص��تمر�ر �جلر�ئ��م 
�لإ�ص��ر�ئيلية �ص��د �أر�ص��نا ومقد�ص��اتنا و�ص��عبنا �لأع��زل 
يف �ل�ص��فة �لغربي��ة مب��ا فيه��ا �لقد���س وقط��اع غ��زة، وما 
م��ن  و�ل�ص��تات  �للج��وء  خميم��ات  يف  �أهلن��ا  ل��ه  يتعر���س 
معان��اة وقهر وتهجري، و�أكد �ملجل�س عل��ى �أن �لوفاء ملعاناة 
�لالجئني وحلقوقهم ي�ص��تدعي منا جميعا ت�ص��ريع حتقيق 
�مل�ص��احلة �لوطنية، و�إنهاء �لنق�ص��ام و�إعادة �للحمة بني 
جناحي �لوطن، و��ص��تنها�س طاقات �ص��عبنا لتوفري �ملزيد 
خمطط��ات  مو�جه��ة  يف  و�لبق��اء  �ل�ص��مود  مقوم��ات  م��ن 
�ل�ص��تيطان و�لت�ص��ريد و�لقت��الع، و�لبن��اء يف مو�جه��ة 
و�ص��ونها،  �لوطني��ة  هويتن��ا  وحماي��ة  و�لتدم��ري،  �له��دم 

ومو��صلة �لكفاح لإنهاء �لحتالل وحتقيقه �ل�صتقالل.
كم��ا توج��ه �ملجل���س بالتحي��ة �إىل �ص��عوب �لع��امل �حل��ر 
كاف��ة، و�أ�ص��حاب �ل�ص��مائر �حلي��ة و�لعم��ل عل��ى ح�ص��د 
�ل��ر�أي �لع��ام �لعامل��ي به��دف �خ��رت�ق �لثقاف��ة �ملجتمعية 
�لربيطانية و�لغربية بوجه �خل�ص��و�س، و�لعاملية ب�ص��كل 
ع��ام، لك�ص��ف تقاع���س وتلك��وؤ �ملجتم��ع �لدويل ع��ن �إجناز 
حقوقن��ا �لوطني��ة و�حل�ص��ارية يف وطن��ه �ملحت��ل نتيجة 
لهذ� �لوعد، �لذي �ص��كل �ص��ابقة تاريخية فريدة، وك�ص��ف 
�لنحي��از �لربيطاين بالذ�ت، و�لغربي ب�ص��كل عام، للكيان 
�لإ�ص��ر�ئيلي، وه��و م��ا ي�ص��تدعي �ص��رورة �إز�ل��ة �آث��ار هذ� 
�ل��دويل وموؤ�ص�ص��اته و�لهيئ��ات  �لوع��د، وو�ص��ع �ملجتم��ع 
�حلقوقي��ة و�ملنظم��ات �ل�صيا�ص��ية و�لأح��ز�ب �لتحررية 
�أمام م�ص��وؤولياتها ودورها من �أجل تال�صي ت�صاعد خطورة 

�لإنفجار يف �إن�صاف �صعبنا �لفل�صطيني.
و��ص��تمع �ملجل�س �إىل تقارير �لوزر�ء حول ت�صلم وممار�صة 
�لعملي��ة  و�خلط��و�ت  �جلنوبي��ة  �ملحافظ��ات  يف  مهامه��م 
�لوطني��ة  �مل�ص��احلة  حتقي��ق  يف  �لت�ص��ريع  �إىل  �لهادف��ة 
وتعزي��ز �لت�ص��ال و�لتو��ص��ل، وجت�ص��يد �لعم��ل �لو�ح��د 
لتكري�س �لوحدة بني �صطري �لوطن، ولإعادة �صخ �لدماء 
و�حلي��اة يف خمتل��ف مناحي �حلي��اة �لتي �أنهكتها �ص��نو�ت 

ِطو�ل من �لنق�ص��ام و�حل�ص��ار و�لعدو�ن، وبه��دف �إحد�ث 
�لتغي��ري �مللمو���س عل��ى حياة �أهلن��ا يف قطاع غزة باأق�ص��ى 
�ص��رعة ممكنة، بالإ�ص��افة �إىل �لعمل على تنفيذ �مل�صاريع 
�لتنموي��ة �ملختلفة فيه، ومبا ي�ص��اهم يف ��ص��تعادة �لقطاع 

لدوره �لجتماعي و�لقت�صادي و�لثقايف �لهام.
و�أد�ن �ملجل�س قر�ر حكومة �لحتالل �لإ�صر�ئيلي باإقامة 
حي ��ص��تيطاين جديد، ي�ص��م �أكرث من ع�صرة �آلف وحدة 
��ص��تيطانية جدي��دة عل��ى �لأر���س �لفل�ص��طينية �ملحتل��ة 
�ملعروف��ة مبنطق��ة مط��ار قلندي��ا �ص��مال غ��رب �لقد���س 

�ملحتلة.
�لق��ر�ر�ت  �أك��رث  م��ن  �لق��ر�ر  ه��ذ�  �أن  �ملجل���س  و�عت��رب 
لل�ص��عب  و��ص��تفز�زً�  �لت�ص��عيدية خط��ورة  �ل�ص��تيطانية 
�لفل�ص��طيني و�جلهود �ملبذولة من قبل �لإد�رة �لأمريكية 
و�ملجتمع �لدويل ل�ص��تئناف �لعملية �ل�صيا�صية، وحماولة 
مك�ص��وفة وحا�ص��مة لف�ص��ل �لقد�س �ل�ص��رقية �ملحتلة عن 
�متد�ده��ا �لفل�ص��طيني. وقط��ع �لطري��ق �أم��ام �أي حل��ول 

لقيام دولة فل�صطني تكون �لقد�س �ل�صرقية عا�صمة لها.
كم��ا ح��ّذر �ملجل���س م��ن خط��ورة �ملرحل��ة �حلالي��ة �لت��ي 
حت��اول فيه��ا �حلكوم��ة �لإ�ص��ر�ئيلية متري��ر م�ص��روع م��ا 
ي�صمى "بالقد�س �لكربى"، يف حتٍد و��صح للمجتمع �لدويل 
و�لإ�ص��ر�ر على فر�س �صيا�ص��ة �لأمر �لو�قع، و�لذي يهدف 
ل�صتكمال عزل مدينة �لقد�س �ملحتلة بحدود عام 1967 
عن حميطها �لفل�ص��طيني، وحماولة لهدم �أي وجود لدولة 

فل�صطني.
و�أ�ص��ار �ملجل�س �إىل �أن �لتفكري يف مثل هذ� �مل�ص��روع ي�ص��كل 
�إىل  �لر�مي��ة  �لإ�ص��ر�ئيلي  �صيا�ص��ة �لحت��الل  �إمعان��ًا يف 
��ص��تكمال تهويد �ملدينة �ملقد�ص��ة وتفريغها من م�ص��مونها 
�لفل�ص��طيني و�لعربي، عرب عزل جزء م��ن �أحياء �لقد�س، 

�لتي ت�صم حو�يل ثلث �صكان �لقد�س �ملحتلة.
و�عت��رب �ملجل���س �أن �إق��ر�ر هذ� �مل�ص��روع �صي�ص��كل �ص��ربة 
لكاف��ة �جله��ود �لدولية �لر�مي��ة لإعادة �إحي��اء �لعملية 
�ل�صيا�ص��ية، ويعي��ق حل �لدولتني، وي�ص��كل �نتهاكًا �ص��افرً� 
و�لأمم  �لدولي��ة  �ل�ص��رعية  وق��ر�ر�ت  �ل��دويل  للقان��ون 
�حلكوم��ة  �أن  عل��ى  تاأكي��د  وه��و  باخل�ص��و�س،  �ملتح��دة 
�لإ�ص��ر�ئيلية لن تدخ��ر �أي جهد لتقوي�س و�إف�ص��ال جميع 
�جله��ود �لدولي��ة �لر�مي��ة �إىل �إحي��اء مفاو�ص��ات جدية 
وحقيقي��ة حلل �ل�ص��ر�ع، لرف�ص��ها �لإقر�ر بحقوق �ص��عبنا 
�لتي �أقرتها �ل�ص��رعية �لدولية، م�ص��ددً� على �أن �إ�صر�ئيل 
ل��ن تنع��م بالأم��ن و�ل�ص��الم طامل��ا مل ينع��م بهم��ا �ص��عبنا 
�لفل�ص��طيني، وطاملا ظلت �إ�صر�ئيل ر�ف�صة �لإقر�ر بحقوق 
�ص��عبنا كامل��ة غ��ري منقو�ص��ة، ومتكني �ص��عبنا من جت�ص��يد 
�ص��يادته و��صتقالله و�إقامة دولته على حدود عام 1967 
وعا�ص��متها �لقد���س �ل�ص��رقية، وتنفي��ذ ق��ر�ر �جلمعي��ة 
�لعام��ة ل��الأمم �ملتح��دة رق��م 194 حلل ق�ص��ية �لالجئني 
�لفل�ص��طينيني �لذين �أخرجو� من �أر�صهم وديارهم بالقوة 
و�لإرهاب، و�إطالق �صر�ح �أ�صر�نا �لبو��صل �لذين يتعر�صون 
يف  و�لتنكي��ل  و�لتعذي��ب  و�لقه��ر  �لظل��م  �أ�ص��كال  لأب�ص��ع 

�ملعتقالت �لإ�صر�ئيلية. و��صتنكر �ملجل�س حماولة �غتيال 
�لقي��ادي يف حرك��ة "حما���س" توفي��ق �أبو نعي��م يف قطاع 
غ��زة، ومتن��ى �ملجل���س له �ل�ص��فاء �لعاج��ل و�لت��ام، وحّذر 
�ملجل���س م��ن �أن ه��ذه �لأعم��ال ته��دف خلل��ط �لأور�ق يف 
�ل�ص��احة �لفل�ص��طينية، و�إثارة �لفو�ص��ى وتوتري �لأجو�ء 
وتعطي��ل �تفاق �مل�ص��احلة وتوحيد �ل�ص��ف �لفل�ص��طيني، 
و�صدد على �صرورة توخي �حلذر يف هذه �ملرحلة �لدقيقة، 
وعدم ترك �أي فر�ص��ة �أو ثغرة لالأي��ادي �خلبيثة �لتي ل 
تريد �إنهاء �لنق�صام، كما �صدد �ملجل�س على �صرورة �صبط 

�جلناة وتقدميهم �إىل �لعد�لة.
وتق��دم �ملجل���س بالتهنئ��ة و�لتربيك �إىل �أبنائنا �لأ�ص��رى 
�لذي��ن جنح��و� يف �متح��ان �لثانوية �لعام��ة "�إجناز" لهذ� 
�لع��ام، مم��ا ي��دل عل��ى حج��م �لإ�ص��ر�ر باجتاه ��ص��تكمال 
�لتح�صيل �لعلمي لأ�صر�نا �لبو��صل، رغم كل �ملعيقات �لتي 
يفر�ص��ها �لحت��الل، وتوج��ه �ملجل���س بال�ص��كر و�لتقدير 
لطو�ق��م وز�رة �لرتبي��ة و�لتعليم �لعايل عل��ى جهودها يف 
�إجن��اح ه��ذ� �لمتحان بالتعاون مع هيئة �ص��وؤون �لأ�ص��رى 
و�ملحررين، كما هناأ �ملجل�س وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل 
على �إ�ص��د�رها لدليل معلمة ريا�س �لأطفال و�لذي يعترب 
�للبن��ات �لرئي�ص��ية نحو حتقي��ق �إلز�مية �لتعلي��م ما قبل 
�ملدر�ص��ي وفق �مل�ص��رية �لتطويري��ة للتعليم �لت��ي تنتهجها 

�حلكومة.
و�أ�ص��اد �ملجل���س بانعق��اد �ملنت��دى �حل�ص��ري �لفل�ص��طيني 
�لث��اين بعن��و�ن "نحو توط��ني �لأجندة �حل�ص��رية، ر�ص��م 
م�صتقبل �ملدن �لفل�صطينية"، �لذي يتز�من �نعقاده مع يوم 
�ملدن �لعاملي �ملخ�ص���س يوم 31 ت�صرين �لأول /�أكتوبر من 
كل عام لالحتفال به بهدف تعزيز �هتمام �ملجتمع �لدويل 
بالتح�ص��ر �لعامل��ي. وثّم��ن �ملجل�س �نتخاب دولة فل�ص��طني 
ممثل��ة يف وز�رة �حلك��م �ملحلي كاأحد ن��و�ب �ملوؤمتر ملنطقة 
�ل�ص��رق �لأو�ص��ط خالل �ملوؤمتر �لعاملي �لأمم��ي �لذي عقد 
يف مدين��ة كيت��و يف �لإكو�دور. كما ثّم��ن �ملجل�س جاهزية 
وز�رة �حلك��م �ملحل��ي لتكون �ص��باقة يف �لتح�ص��ري للموؤمتر 
�لدويل �لأممي �لذي �ص��يعقد يف كو�لملب��ور يف ماليزيا، يف 

�لعام �لقادم.
وعلى �ص��عيٍد �آخ��ر، هناأ �ملجل�س �لدكتور ج��و�د عو�د وزير 
�ل�ص��حة عل��ى �نتخابه نائب��ًا لرئي���س �للجن��ة �لإقليمية 
ملنظمة �ل�ص��حة �لعاملية يف حو�س �ملتو�ص��ط، وذلك خالل 
�جتماع��ات �ل��دورة �لر�بع��ة و�ل�ص��تني ملنظم��ة �ل�ص��حة 
�لعاملي��ة �ملنعق��دة يف �لباك�ص��تان، متمني��ًا ل��ه �ملزي��د م��ن 
�لنجاح و�لتقدم مبا يخدم فل�ص��طني ويرفع ��صمها عاليًا يف 

كافة �ملحافل �لدولية.
وتقدم �ملجل�س بتعازيه �حلارة من �ل�صيد نظمي مهنا مدير 
ع��ام �لإد�رة �لعام��ة للمعابر و�حلدود بوف��اة زوجته، كما 
تق��دم بتعازيه �حلارة من �ل�ص��يد ماجد �حللو رئي�س هيئة 
�لتقاعد �لفل�صطينية بوفاة و�لده، د�عيًا �هلل عز وجل �أن 
يتغمد �لفقيدين بو��ص��ع رحمته، وي�صكنهما ف�صيح جناته، 

ويلهم �أهلهما وذويهما جميل �ل�صرب وح�صن �لعز�ء.

غزة- �لر�أي
تطل علينا �لذكرى �ملئوية لوعد بلفور �مل�ص��وؤوم، وت�صليم 
فل�ص��طني للع�ص��ابات �ل�ص��هيونية من قب��ل بريطانيا �لتي 
دعمت �لهجرة �ليهودية �إىل فل�ص��طني ومكنت �لع�ص��ابات 
�ل�ص��هيونية �قت�ص��ادًيا وع�ص��كرًيا لي�ص��تولو� عل��ى بع���س 
�لأر��ص��ي �لفل�ص��طينية وينف��ذو� جم��ازر مروع��ة بح��ق 
�لفل�ص��طينيني يف خمالف��ة �ص��ارخة للقو�ن��ني و�لأع��ر�ف 
�لدولي��ة �لتي كلفت بريطانيا ك��� "دولة منتدبة" بتمكني 
�ل�ص��عب �لفل�ص��طيني م��ن �إقامة دولته �مل�ص��تقلة. و�ص��كل 
�لت�ص��ريح �لذي تعهد به وزير �خلارجية �لربيطاين �آرثر 
جيم���س بلف��ور لليه��ود مالم��ح ��ص��رت�تيجية بريطانيا يف 
فل�ص��طني، فكان وعد من ل ميلك ملن ل ي�ص��تحق، ومن هنا، 

فاإننا يف موؤ�ص�صة �لقد�س �لدولية يهمنا �أن نوؤكد �لآتي:
�أوًل: �أن فل�صطني حق ح�صري لالأمة �لعربية و�لإ�صالمية 
وكل �لإج��ر�ء�ت و�لوع��ود �لت��ي تنتق���س من ه��ذ� �حلق 
ه��ذ�  ويف  �ل��دويل،  و�لقان��ون  �لتاري��خ  مبو�زي��ن  باطل��ة 

�ل�صياق نوؤكد �أن مو�جهة �لحتالل �لإ�صر�ئيلي و��صتعادة 
�لكي��ان  ُزرع  �لت��ي  �لأم��ة  كل  م�ص��وؤولية  ه��ي  فل�ص��طني 
�ل�ص��هيوين يف ج�ص��دها لتفتيته��ا خدم��ة مل�ص��اريع �ل��دول 

�ل�صتعمارية �لكربى.
ثانًي��ا: تتحم��ل بريطاني��ا �مل�ص��وؤولية �لكامل��ة لحت��الل 
فل�ص��طني من قبل �لع�ص��ابات �ل�ص��هيونية، وهي �مل�ص��وؤولة 
عن نكب��ة �ل�ص��عب �لفل�ص��طيني و�نتهاك حقوقه و�أر�ص��ه 
ومقد�ص��اته م��ن قب��ل �لحت��الل �لإ�ص��ر�ئيلي، لأن ف��رتة 
"�لنتد�ب" �لربيطاين جاءت لتمهيد �لطريق للع�صابات 
�ل�صهيونية لحتالل فل�صطني وطرد جزء كبري من �ل�صعب 

�لفل�صطيني و�صرقة �أر�صه وحقوقه وممتلكاته.
ثالًث��ا: نطال��ب بريطاني��ا بو�ص��فها �لدول��ة �لت��ي �ص��لمت 
فل�ص��طني للع�ص��ابات �ل�ص��هيونية ومعه��ا �ل��دول �لغربي��ة 
�لت��ي رع��ت ودعمت هذ� �لكيان �ل�ص��هيوين بعد تاأ�صي�ص��ه 
بت�صحيح �خلطاأ �لتاريخي �لذي جنم عنه ت�صريد �ل�صعب 

�لفل�صطيني و�صلب �أر�صه وممتلكاته و�نتهاك حقوقه.

ر�بًع��ا: نطالب �ملنظمات �حلقوقية و�لإن�ص��انية وو�ص��ائل 
�لإعالم بك�ص��ف �ل�ص��جل �لإجر�مي لالحتالل �لربيطاين 
"�لنت��د�ب"  ف��رتة  خ��الل  �ل�ص��هيونية  و�لع�ص��ابات 
لتظه��ر �حلقائ��ق �لتي غيبت عل��ى مد�ر �لعقود �ملا�ص��ية، 
ول��ريى �لع��امل �أن �لكي��ان �ل�ص��هيوين �أُقي��م عل��ى �أ�ص��الء 
�لفل�ص��طينيني �لأبري��اء و�أنقا���س ممتلكاته��م، و�أن كل ما 
ن��ر�ه �ليوم م��ن معاناة م�ص��تمرة لل�ص��عب �لفل�ص��طيني هي 
�مت��د�د جلرمي��ة �حت��الل فل�ص��طني بتو�ط��وؤ بريط��اين 

ودويل و�إجر�م �صهيوين.
خام�ًص��ا: نثمن ت�صحيات �ل�ص��عب �لفل�صطيني ون�صاله منذ 
�لحت��الل �لربيط��اين حت��ى يومنا ه��ذ� و�لتي �أك��دت �أن 
�ملقاومة حق م�ص��روع متاأ�ص��ل بال�ص��عب �لفل�صطيني �لذي 
ياأب��ى �لظلم و�لحتالل و�نتهاك �لعر�س و�لأر�س، ونحث 
�ل�ص��عب �لفل�ص��طيني على ��ص��تمر�ر ن�ص��اله �مل�ص��رف حتى 

��صتعادة كامل حقوقه.
و�لإ�ص��المية  �لفل�ص��طينية  �جلماه��ري  ندع��و  �صاد�ًص��ا: 

و�أح��ر�ر �لع��امل �إىل ح��ر�ك �إعالمي و�ص��عبي وقانوين يف 
�لذك��رى �ملئوي��ة لوعد بلف��ور لتجرمي بريطاني��ا و�لدول 
�لتي تدعم �لكيان �لغا�ص��ب، و�إبر�ز �لآثار �لكارثية �لتي 
نتج��ت عن �غت�ص��اب فل�ص��طني وحقوق �ص��عبها، وندعوهم 
�إىل م�ص��اندة م�ص��تمرة لق�ص��ية فل�ص��طني �لعادل��ة، ودعم 
�ل�ص��عب �لفل�ص��طيني لتعزي��ز �ص��موده، وتكثي��ف �جله��ود 

ملقاطعة �لحتالل وعزله وحماكمته وك�صف جر�ئمه.
و�لإ�ص��المية  �لعربي��ة  �حلكوم��ات  تتحم��ل  �ص��ابًعا: 
م�ص��وؤولية تاريخية �أمام �ل�ص��تهد�ف �لذي طال �لق�صية 
�لفل�ص��طينية من��ذ وع��د بلف��ور حت��ى يومن��ا هذ� ب�ص��بب 
�ص��عف �ملوقف �لعربي و�لإ�صالمي �لر�صمي، وندعوها �إىل 
مر�جعة �ص��املة ل�صيا�ص��تها و��ص��رت�تيجياتها �ل�صيا�ص��ية 
و�لرت�جع عن �أي خطوة توؤدي �إىل �لتطبيع مع �لحتالل 
�لإ�ص��ر�ئيلي، و�لن�ص��جام مع تطلعات �ص��عوبها �ملتم�ص��كة 
�لع��رب  عا�ص��مة  �لقد���س  منه��ا  �لقل��ب  ويف  بفل�ص��طني 

و�مل�صلمني.

مجلس الوزراء ينعى شهداء المقاومة ويطالب بريطانيا باالعتذار

في الذكرى المئوية لوعد بلفور

القدس الدولية: تدعو لحراك إعالمي وقانوني لتجريم بريطانيا
والجهات التي تدعم الكيان الغاصب

مدير شرطة الشيخ رضوان: إنجاز 10 آالف قضية منذ مطلع العام
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احذروا غلي الماء أكثر من مرة.. والسبب؟

غزة- �لر�أي
حدث �أن يقوم �أي �ص��خ�س بت�ص��خني �ملاء 
لإع��د�د �لقه��وة �أو �لن�ص��كافيه �أو حت��ى 
"طبخ��ة" م��ا، وقد يطر�أ �أم��ٌر ما يجعله 
ين�ص��ى �أمر �مل��اء فت��ربد، وبالت��ايل يقوم 

بت�صخينها من جديد.
لك��ن ه��ذه �لنقط��ة بال��ذ�ت ق��د تعر�س 

حياة �ل�صخ�س للخطر دون �أن يعرف.
فعملي��ة غلي �مل��اء تغرّي م��ن تركيبتها، �إذ 
تتبخ��ر �ملركبات وتتحل��ل �لغاز�ت، وهذ� 
بال�ص��بط م��ا يبع��د �خلط��ورة عن �ص��رب 

�ملاء �ملغلية.
ل��و كان��ت �مل��اء نقي��ة مقط��رة ومنزوعة 
كان  مل��ا   ،"deionized" �لإيون��ات 

لإعادة غليها �أي تاأثري �صلبي.
متن��اول  يف  �لت��ي  �لعادي��ة  �مل��اء  لك��ن 
�لأ�ص��خا�س حتت��وي على غ��از�ت ومعادن 
متحلل��ة، �إذ� م��ا مت غليها مل��دة طويلة �و 
�إع��ادة غليه��ا تتكد�س وبالت��ايل تتكد�س 
خطورة ��صتهالك بع�س �ملو�د �لكيميائية 

�خلطرة.
وت�ص��مل هذه �ملو�د �لكيميائية �ملوؤذية �أو 
�خلط��رة: �لزرنيخ، ونيرت�ت �ل�ص��وديوم، 
تك��ون  �لت��ي  �ملع��ادن  حت��ى  و�لفلوري��د. 
ت�ص��بح  �أن  ميك��ن  �لع��ادة  يف  �ص��حية 
موؤذي��ة عندما تتكد���س �أو تتجمع )فملح 

�لكال�ص��يوم ميك��ن �أن ي��وؤدي �إىل ح�ص��ى 
يف �لكل��ى، عندما يت��م ��ص��تهالكه بكمية 

كبرية(.
و�أبرز �صلبيات �إعادة غلي �ملاء:

1 - �لني��رت�ت: عندم��ا تتعر�س لدرجة 
حر�رة مرتفعة ت�صبح ذ�ت درجة عالية 

م��ن �ل�ص��مّية، فاحل��ر�رة �ملرتفعة حتول 
 "nitrosamines" �إىل  �لني��رت�ت 

�مل�صرطنة.
�ل�ص��نني  م��دى  تر�كم��ه  �لزرني��خ:   -  2
ميكن �أن ي��وؤدي �إىل ما يعرف ب�"�لت�ص��مم 
�لزرنيخ��ي" �ل��ذي �أثبتت �لدر��ص��ات �أنه 
ي�ص��بب عددً� من �مل�ص��اكل �ل�ص��حية �لتي 
ت��رت�وح ب��ني �ل�ص��رطان و�أمر����س �لقلب 

�إىل �لعقم.
حت��ى �ن منظم��ة �ل�ص��حة �لعاملية تلفت 
�إىل �أن �ص��رب �ملي��اه ميك��ن �أن يك��ون م��ن 
�أكرب �ملخاطر على �صحة �لن�صان، ب�صبب 

�حتو�ئه على �لزرنيخ.
�لت��ي  خماط��ره  رغ��م  �لفلوري��د:   -  3
ت�ص��ر  �لعلمي��ة،  �لدر��ص��ات  تثبته��ا 
يف  �إبقائ��ه  عل��ى  �لأمريكي��ة  �حلكوم��ة 
�ملي��اه )�لتعر���س للفلوريد �أظه��ر تاأثريً� 
مدم��رً� عل��ى �لنم��و �لع�ص��بي و�لإدر�كي 
جلامع��ة  در��ص��ة  وف��ق  �لأطف��ال،  ل��دى 

هارفرد(.

غزة-�لر�أي-فل�صطني عبد �لكرمي
بالقل��ق  ج��ودة  و�ئ��ل  �أم  �ملو�طن��ة  ت�ص��عر 
و�خلوف �ل�ص��ديدين نتيجة �ق��رت�ب دخول 
ف�ص��ل �ل�ص��تاء، �لأمر �ل��ذي يجعله��ا تتاأهب 
لو�ص��ع �لأوعية يف كل ز�وية من زو�يا �ملنزل 
�ملك��ون م��ن ثالثة غ��رف م��ن �ل�صب�ص��ت، يف 
ح��ني �أن مي��اه �لأمط��ار يف كل م��رة تخ��رتق 
تل��ك �لألو�ح �ملك�ص��ورة وتن�ص��اب من جو�نب 
�حليطان �إىل د�خل �ملنزل لت�صل �إىل فر��س 
�لأطفال و�لأغطية و�ملالب�س حتى تغرقها.
وخ��الل �لع��دو�ن �لأخ��ري عل��ى قط��اع غزة 
�لطائ��ر�ت  ق�ص��فت   ،2014 ع��ام  �ص��يف 
�حلربي��ة �لإ�ص��ر�ئيلية �لعدي��د م��ن �ملنازل 
ب�ص��كل كل��ي يف مدين��ة رف��ح، �إل �أن منزل �أم 
و�ئل تعر�س للق�ص��ف �جلزئي يف وقت كانت 
حياة �لعائلة �جمع مهددة باملوت، وبالرغم 
لوكال��ة  �للج��وء  زوجه��ا  حم��اولت  م��ن 
�لغ��وث " �لأون��رو�" م��ن �أجل م�ص��اعدته يف 
��صتكمال بناء منزله، �إل �أنه مل يتلقى �صوى 

�لوعود�ت فقط.
وتق��ول �أم و�ئ��ل يف حدي��ث لل��ر�أي:" كلم��ا 
�قرتب ف�ص��ل �ل�صتاء، �أ�صعر وكاأن كل �لهموم 
وقعت على كاهلي، حيث ��صطر لال�صتيقاظ 
يف �ص��اعات �للي��ل �ملتاأخ��رة م��ن �أج��ل تفقد 
�أركان �ملن��زل، فكل ز�وية فيه جتدين �أ�ص��ع 
�أوعي��ة م��ن �أج��ل ت��اليف �ص��قوط �ملي��اه على 

�لأر�س وو�صولها للفر��س و�ملالب�س".
وبالرغم من حماولتها تاليف �ص��قوط �ملياه 
وو�ص��ولها لأطفاله��ا �لنائم��ني، �إل �أن �ص��دة 
�ص��قوط �ملطر بغ��ز�رة يف كل عام ينغ�س ليل 

عائل��ة �أم و�ئ��ل يف كل يوم مي��ر، حيث �ألو�ح 
�ل�صب�ص��ت �ملك�ص��ورة بفعل تطاير �ل�صو�ريخ 

و�ل�صظايا على �ملنزل.
ووفق م��ا ذكرته يف حديثها ف��اإن زوجها قام 
مبحاول��ة �غالق تلك �لأجز�ء �ملك�ص��ورة من 
�ل�ص��قف حتى مينع ت�ص��رب �ملي��اه �إىل د�خل 
�ملنزل، لكن �ص��دة �ملطر كانت �أقوى من ذلك، 
يف ح��ني �أنه قام بو�ص��ع �لنايل��ون على كافة 
�ص��قف �ملنزل، لكن �لأمر مل مينع تدفق �ملياه 

للد�خل �أي�صا.
وتعي���س �لكث��ري م��ن �لعائالت �لفل�ص��طينية 
ع�ص��ر   11 من��ذ  �ملحا�ص��ر  غ��زة  قط��اع  يف 
عاما، �أو�ص��اعا �ن�صانية و�قت�ص��ادية �صعبة 
وقا�ص��ية خا�صة بعد ت�ص��رد �لآلف من تلك 
�لعائالت من منازلها عقب �لعدو�ن �لأخري .

أوضاع صعبة
ويف منطق��ة خز�ع��ة مبدين��ة خ��ان يون���س 
جن��وب غ��زة، تعي���س �لكث��ري م��ن �لعائ��الت 
�أو�ص��اعا  وكلي��ا  جزئي��ا  منازله��ا  �ملهدم��ة 
�قت�ص��ادية ومعي�ص��ية �ص��عبة للغاي��ة، ومن 
بني تل��ك �لعائالت عائلة �لنج��ار �لتي هدم 

منزلها �ملكون من ثالثة طو�بق.
وتق��ول مي�ص��اء �لنج��ار و�لت��ي ه��دم منزلها 
خ��الل �لع��دو�ن ولديه��ا 3 �أطف��ال:" كن��ت 
�أعي���س يف منزل مكون م��ن 3 طو�بق برفقة 
�أ�ص��قاء زوج��ي، ولكنه هدم خ��الل �لعدو�ن، 
وحالي��ا نعي���س يف من��زل �ص��غري م��ع عائل��ة 
�أب��د�"، مو�ص��حة  يكفين��ا  لكن��ه ل  زوج��ي، 

�أن زوجه��ا مل يتل��ق �أي م�ص��اعد�ت مالي��ة �أو 
عينية منذ هدم �ملنزل.

مل  لل��ر�أي:"  حدي��ث  يف  �لنج��ار  وت�ص��يف 
نح�ص��ل عل��ى ب��دل �إيج��ار �أب��د� بحج��ة �أن 
لدينا ماأوى بديل، �لأمر �لذي ��ص��طرنا �إىل 
�ل�صرب و�لتحمل حتى نرى �لظروف �ىل �أين 
ت�صري"، م�ص��رية �إىل �أن زوجها تابع مع وز�رة 
�لأ�ص��غال ووكال��ة �لغ��وث و�أنه��م وع��دوه يف 
حال وجود منحة باإدر�ج ��صمه �صمن قائمة 

�مل�صتفيدين.
ويعي�س �لأ�صقاء �لآخرين من عائلة �لنجار 
يف غرف��ة و�حدة برفق��ة عائالتهم بانتظار 
�أن يتم �إدر�ج �أ�صماوؤهم من �أجل �إعادة �إعمار 
منزله��م، يف ح��ني �أن ف�ص��ل �ل�ص��تاء يق��رتب 

وغرفة و�حدة ل تكفي لعائلة كبرية.
وم��ا ب��ني من��زل و�آخ��ر، يتنق��ل �ملو�ط��ن �أبو 
حمم��د �ل�ص��ريف عل��ى �أم��ل �أن ي�ص��تقر م��ع 
عائلت��ه �ملكون��ة م��ن �ص��بعة �أف��ر�د بع��د �أن 
ق�ص��فت �لطائ��ر�ت �حلربي��ة �ل�ص��ر�ئيلية 

منزله خالل عدو�نها �لأخري على غزة. 
وكلم��ا ��ص��تقر �أب��و حمم��د يف منزل ��ص��طر 
للرحي��ل ونق��ل ممتلكات��ه وحاجيات��ه �إىل 
من��زل �آخ��ر، يعزي �أهمه��ا �إىل �ص��وء معاملة 
�جل��ري�ن و�أطفالهم، �أو ب�ص��بب �رتفاع �إيجار 

�ملنزل ومطالبة �صاحبه بزيادة.
يق��ول �أبو حممد لل��ر�أي:" �أعم��ل ميكانيكي 
�ص��يار�ت وما �أقوم بتح�ص��يله �آخر �ل�ص��هر ل 
يف��ي باحتياج��ات �أ�ص��رتي �لت��ي ل تنته��ي، 
خا�ص��ة �أن��ه لدي عائلت��ني �أق��وم باإعالتهما، 
حيث �أح�ص��ل على 1000 �صيكل �صهريا وهو 

ل ياأت��ي �ص��يئا مقاب��ل �حتياج��ات وطلب��ات 
�لزوجات و�لأطفال ".

وبع��د معاناة مع �لتنقل هنا وهناك، ��ص��تقر 
�أب��و حمم��د وعائلت��ه يف من��زل �ص��غري مكون 
م��ن غرف��ة ومطبخ وحمام و�ص��الة �ص��غرية، 
وبالرغ��م من كونه ل يف��ي حاجتهم، �إل �أنه 
يتمنى �أن تتغري �لأحو�ل و�لظروف، خا�صة 

مع �قرت�ب ف�صل �ل�صتاء.

بدل ايجار لـ2000 عائلة
من جهته يق��ول �مل�صت�ص��ار �لإعالمي لوكالة 
�لغ��وث �لدولي��ة �لأون��رو� بغزة عدن��ان �أبو 
ح�ص��نة:" �إن �ص��رف بدل �إيجار وم�صاعد�ت 
نقدي��ة للعائ��الت �لتي فق��دت منازلها خالل 

حرب 2014، �صيتم خالل هذ� �لأ�صبوع".
وي�صيف �أبو ح�ص��نة "للر�أي":" �إن �لأونرو� 
�ص��ادقت �ليوم �لأحد عل��ى �مليز�نية �ملالية 
�خلا�ص��ة و�لت��ي تق��در مبلي��ون وثالثمائ��ة 
ب��دل  ب�ص��رف  للب��دء  دولر)1.300.00(، 
وفق��دت  مت�ص��ررة  �أ�ص��رة  ل���2000  �إيج��ار 
 2014 ع��ام  �لأخ��رية  �حل��رب  يف  منازله��ا 

وذلك ل�صتكمال بناء منازلهم."
وين��وه �أب��و ح�ص��نة �أن ه��ذه �لدفعة ت�ص��مل 
�لرب��ع �لثالث من ع��ام 2017، وبذلك تكون 
�لأون��رو� �لتزم��ت بت�ص��ديد ب��دل �ليج��ار 
لهذه �لعائالت لغاية �ص��هر �صبتمرب من �لعام 
�حلايل، م�صري� �إىل �أن �لوكالة لز�لت حتتاج 
�إىل �ملزي��د م��ن �لتموي��ل ل�ص��تئناف برنامج 

�مل�صاعد�ت �لنقدية �خلا�صة بامل�صاكن.

بدل ايجار لـ2000 عائلة

الشتاء.. كابوس يؤرق مضاجع عائالت تنتظر االعمار

غزة- �لر�أي
تط��ل علينا �لذك��رى �ملئوية لوع��د بلفور �مل�ص��وؤوم، 
وت�ص��ليم فل�ص��طني للع�ص��ابات �ل�ص��هيونية م��ن قبل 
بريطانيا �لتي دعمت �لهجرة �ليهودية �إىل فل�صطني 
ومكنت �لع�ص��ابات �ل�صهيونية �قت�ص��ادًيا وع�صكرًيا 
�لفل�ص��طينية  �لأر��ص��ي  بع���س  عل��ى  لي�ص��تولو� 
يف  �لفل�ص��طينيني  بح��ق  مروع��ة  جم��ازر  وينف��ذو� 
خمالفة �ص��ارخة للقو�نني و�لأعر�ف �لدولية �لتي 
كلف��ت بريطاني��ا ك� "دولة منتدبة" بتمكني �ل�ص��عب 
�مل�ص��تقلة. و�ص��كل  �إقام��ة دولت��ه  م��ن  �لفل�ص��طيني 
�لت�صريح �لذي تعهد به وزير �خلارجية �لربيطاين 
�آرث��ر جيم���س بلف��ور لليه��ود مالم��ح ��ص��رت�تيجية 
بريطاني��ا يف فل�ص��طني، فكان وعد م��ن ل ميلك ملن ل 
ي�صتحق، ومن هنا، فاإننا يف موؤ�ص�صة �لقد�س �لدولية 

يهمنا �أن نوؤكد �لآتي:
�لعربي��ة  لالأم��ة  ح�ص��ري  ح��ق  فل�ص��طني  �أن  �أوًل: 
و�لإ�صالمية وكل �لإجر�ء�ت و�لوعود �لتي تنتق�س 
م��ن ه��ذ� �حل��ق باطل��ة مبو�زي��ن �لتاري��خ و�لقانون 
�لدويل، ويف هذ� �ل�صياق نوؤكد �أن مو�جهة �لحتالل 
م�ص��وؤولية  ه��ي  فل�ص��طني  و��ص��تعادة  �لإ�ص��ر�ئيلي 
كل �لأم��ة �لت��ي ُزرع �لكي��ان �ل�ص��هيوين يف ج�ص��دها 
�ل�ص��تعمارية  �ل��دول  مل�ص��اريع  خدم��ة  لتفتيته��ا 

�لكربى.
�لكامل��ة  �مل�ص��وؤولية  بريطاني��ا  تتحم��ل  ثانًي��ا: 
لحتالل فل�ص��طني من قبل �لع�ص��ابات �ل�ص��هيونية، 

وهي �مل�صوؤولة عن نكبة �ل�صعب �لفل�صطيني و�نتهاك 
حقوق��ه و�أر�ص��ه ومقد�ص��اته م��ن قب��ل �لحت��الل 
�لربيط��اين  "�لنت��د�ب"  ف��رتة  لأن  �لإ�ص��ر�ئيلي، 
�ل�ص��هيونية  للع�ص��ابات  �لطري��ق  لتمهي��د  ج��اءت 
لحت��الل فل�ص��طني وط��رد ج��زء كب��ري من �ل�ص��عب 

�لفل�صطيني و�صرقة �أر�صه وحقوقه وممتلكاته.
�لت��ي  �لدول��ة  بو�ص��فها  بريطاني��ا  نطال��ب  ثالًث��ا: 
�ص��لمت فل�صطني للع�صابات �ل�ص��هيونية ومعها �لدول 
�لغربية �لت��ي رعت ودعمت هذ� �لكيان �ل�ص��هيوين 
بع��د تاأ�صي�ص��ه بت�ص��حيح �خلط��اأ �لتاريخ��ي �ل��ذي 
جنم عنه ت�ص��ريد �ل�صعب �لفل�ص��طيني و�صلب �أر�صه 

وممتلكاته و�نتهاك حقوقه.
ر�بًع��ا: نطال��ب �ملنظم��ات �حلقوقية و�لإن�ص��انية 
�لإجر�م��ي  �ل�ص��جل  بك�ص��ف  �لإع��الم  وو�ص��ائل 
�ل�ص��هيونية  و�لع�ص��ابات  �لربيط��اين  لالحت��الل 
خ��الل ف��رتة "�لنت��د�ب" لتظه��ر �حلقائ��ق �لت��ي 
غيبت على مد�ر �لعقود �ملا�ص��ية، ولريى �لعامل �أن 
�لكيان �ل�ص��هيوين �أُقيم على �أ�ص��الء �لفل�صطينيني 
�لأبري��اء و�أنقا���س ممتلكاته��م، و�أن كل م��ا ن��ر�ه 
�لي��وم م��ن معان��اة م�ص��تمرة لل�ص��عب �لفل�ص��طيني 
ه��ي �مت��د�د جلرمي��ة �حت��الل فل�ص��طني بتو�ط��وؤ 

بريطاين ودويل و�إجر�م �صهيوين. 

خام�ًصا: نثمن ت�صحيات �ل�صعب �لفل�صطيني ون�صاله 
من��ذ �لحت��الل �لربيطاين حت��ى يومنا ه��ذ� و�لتي 
�أك��دت �أن �ملقاوم��ة ح��ق م�ص��روع متاأ�ص��ل بال�ص��عب 
�لفل�ص��طيني �لذي ياأبى �لظل��م و�لحتالل و�نتهاك 
�لفل�ص��طيني  �ل�ص��عب  ونح��ث  و�لأر���س،  �لعر���س 
على ��ص��تمر�ر ن�ص��اله �مل�ص��رف حتى ��ص��تعادة كامل 

حقوقه.
�صاد�ًص��ا: ندعو �جلماهري �لفل�ص��طينية و�لإ�صالمية 
و�أحر�ر �لعامل �إىل حر�ك �إعالمي و�ص��عبي وقانوين 
يف �لذك��رى �ملئوية لوع��د بلفور لتج��رمي بريطانيا 
و�لدول �لت��ي تدعم �لكيان �لغا�ص��ب، و�إبر�ز �لآثار 
�لكارثية �لتي نتجت عن �غت�ص��اب فل�صطني وحقوق 
�ص��عبها، وندعوه��م �إىل م�ص��اندة م�ص��تمرة لق�ص��ية 
فل�ص��طني �لعادلة، ودعم �ل�صعب �لفل�صطيني لتعزيز 
�صموده، وتكثيف �جلهود ملقاطعة �لحتالل وعزله 

وحماكمته وك�صف جر�ئمه.
�ص��ابًعا: تتحم��ل �حلكوم��ات �لعربي��ة و�لإ�ص��المية 
م�ص��وؤولية تاريخي��ة �أم��ام �ل�ص��تهد�ف �ل��ذي ط��ال 
�لق�ص��ية �لفل�ص��طينية من��ذ وعد بلف��ور حتى يومنا 
و�لإ�ص��المي  �لعرب��ي  �ملوق��ف  �ص��عف  ب�ص��بب  ه��ذ� 
�لر�ص��مي، وندعوها �إىل مر�جعة �ص��املة ل�صيا�ص��تها 
و��صرت�تيجياتها �ل�صيا�صية و�لرت�جع عن �أي خطوة 
�لإ�ص��ر�ئيلي،  �لحت��الل  م��ع  �لتطبي��ع  �إىل  ت��وؤدي 
و�لن�صجام مع تطلعات �ص��عوبها �ملتم�صكة بفل�صطني 

ويف �لقلب منها �لقد�س عا�صمة �لعرب و�مل�صلمني.

في الذكرى المئوية لوعد بلفور

القدس الدولية: تدعو لحراك إعالمي وقانوني لتجريم بريطانيا 
والجهات التي تدعم الكيان الغاصب
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غزة-�لر�أي-فل�صطني عبد �لكرمي
حما���س  حرك��ة  وف��اء  م��ن  بالرغ��م 
بالتز�ماته��ا وحل �للجن��ة �لإد�رية، 
�لوف��اق  حكوم��ة  بت�ص��لم  و�ل�ص��ماح 
جان��ب  �إىل  غ��زة،  قط��اع  يف  ملهامه��ا 
�أن  �إل  و�ل��وز�ر�ت،  �ملعاب��ر  ت�ص��ليم 
�ل�ص��لطة �لفل�ص��طينية مل تق��م ب��اأي 
خطوة مماثلة تنهي معاناة �ملو�طنني 
�لذين ينتظ��رون على �أحر من �جلمر 
ظروفه��م  م��ن  �مل�ص��احلة  تغ��ري  �أن 

�لقاهرة و�ل�صعبة.
وخ��رب�ء  �صيا�ص��يون  حملل��ون  وي��رى 
�قت�ص��اد �أن رف��ع �لعقوب��ات ع��ن غزة 
وفت��ح �ملعابر وح��ل �مل�ص��اكل �لعالقة 
وغريه��ا  و�لرو�ت��ب  �لكهرب��اء  مث��ل 
م��ن �لأزم��ات �لتي ترتبع عل��ى عر�س 
�لغزيني، �ص��توؤثر �إيجابيا على و�ص��ع 
مت  �إذ�  خا�ص��ة  �ملحل��ي،  �لقت�ص��اد 

تطبيق �مل�صاحلة ب�صكل كامل.

المصالحة واالقتصاد
نه��اد  �لقت�ص��ادي  �خلب��ري  وق��ال 
�لقت�ص��ادي  �لو�ص��ع  �إن  ن�ص��و�ن:" 
بغزة ينتظر تطبيق �مل�ص��احلة ب�صكل 
كامل وحدوث حت�ص��ن ي�ص��عر �ملو�طن 
ب��ه بع��د �ص��نو�ت طويلة من �حل�ص��ار 
و�لبطال��ة و�لفق��ر �ملدقق"، مو�ص��حا 
�أن  �أن ظ��روف �ملو�ط��ن بغ��زة يج��ب 
تكون عل��ى �أجندة و�أولوية �ل�ص��لطة 
�لفل�ص��طينية، و�أن �ملو�ط��ن ميك��ن �أن 
ي�صعر بالتح�صن من خالل فتح �ملعابر 
�لعقوب��ات  ورف��ع  �لكهرب��اء  و�إع��ادة 

ب�صكل كامل.
و�أك��د ن�ص��و�ن يف حديث��ه لل��ر�أي، �أن 
�مل�صاحلة �صتوفر بيئة خ�صبة لوجود 
م�ص��تثمرين ج��دد بغ��زة، وه��ذ� م��ن 
�ص��اأنه �إنعا���س �لقت�ص��اد �ملحلي، �إىل 
جانب �أن �مل�ص��احلة �ص��تعيد �لبو�صلة 
باعتب��ار  �ملانح��ة  لل��دول  �ملفق��ودة 
�أن ه��ذه �ل��دول كان له��ا ق��دم بغ��زة، 
وباإمكانه��ا متابعة �مل�ص��اريع �خلا�ص��ة 

بها بالقطاع.
ولفت �إىل �أن قط��اع غزة ملتزم متاما 
بتفاهم��ات �لقاهرة، لكن هناك بع�س 
�لتاأخ��ري و�ملعيق��ات من قبل �ل�ص��لطة 

حلج��ج �إد�رية، م�ص��ري� �إىل �أن ما بعد 
منطق��ة  هن��اك  �ص��يكون  �مل�ص��احلة 
جتاري��ة ب��ني م�ص��ر وغ��زة �ص��تنع�س 
�لو�ص��ع �لقت�ص��ادي، وه��ذ� �ص��يمثل 
قفزة �قت�ص��ادية لأنها �صت�صغل �أيدي 
م��ن  �ملزي��د  و�ص��توفر  كب��رية  عامل��ة 
�ل�ص��لع، كما تعترب تلك �ملنطقة منفذ 

لل�صادر�ت �إىل �لعامل �خلارجي.
وتوق��ع �خلب��ري �لقت�ص��ادي �أن��ه يف 
ب�ص��كل  �مل�ص��احلة  تطبي��ق  مت  ح��ال 
كامل فاإن قطاع غزة �صي�ص��هد حت�ص��نا 
كلي��ا م��ن ث��الث �ص��نو�ت �إىل خم���س 
�ص��نو�ت، مو�ص��حا �أن كل �أ�ص��رة بغزة 
و�يج��ار�ت  كث��رية  �لتز�م��ات  لديه��ا 

منازل وديون مرت�كمة

خطوات هامة
م��ن جهته ق��ال �ملحلل �ل�صيا�ص��ي �إياد 
ج��رب:" �إن �أهم �خلط��و�ت �لتي ميكن 

�أن ت�صاهم يف حت�صني ظروف �ملو�طنني 
بغ��زة تكمن يف فتح �ملعابر وخ�صو�ص��ًا 
مع��رب رف��ح، لأن هن��اك مئ��ات �لطلبة 
تنتظر فتح �ملعرب بفارغ �ل�صرب و�أي�صا 
�ملر�ص��ى و�لعالق��ني، �إىل جانب متكني 
�ل��وز�ر�ت من عملها وهو ما �ص��ينعك�س 
م��ن  خمتلف��ة  فئ��ات  عل��ى  �إيجابي��ا 

�ل�صعب وخ�صو�صًا �لتجار".
ف��اإن حت�ص��ن  �ص��بق،  م��ا  و�إىل جان��ب 
�خلدمة يف ملف �لكهرباء �ص��يكون لها 
تاأث��ري �إيجابي على كاف��ة �لقطاعات 
�ملختلف��ة، ف�ص��اًل ع��ن رف��ع �لعقوبات 
�لتي �أقرها �لرئي�س عبا�س على غزة 
يف مار�س �ملا�صي، وكان لهذه �لعقوبات 
دور �صلبي كبري على �لقت�صاد �لغزي، 
�إ�صافة �إىل ذلك �صرورة ت�صريع �آلية 

�عادة �عمار غزة.
وع��ن �ص��ري �مل�ص��احلة ب�ص��كل بط��يء 
يوؤخر رفع �لعقوبات عن غزة، �أ�ص��اف 
�ص��حيح  لل��ر�أي:"  حدي��ث  يف  ج��رب 

�أنه��ا ت�ص��ري ببطء لك��ن ه��ذ� طبيعي، 
و�لف�ص��ائل وخ�صو�ص��ًا حما�س تدرك 
يف  �لأخ��ري  �لتف��اق  فتوقي��ع  ذل��ك، 
ملف��ات  كاف��ة  ي�ص��كل  مل  �لقاه��رة 
�لنق�ص��ام، وه��ذ� دلي��ل عل��ى قناعة 
�لف�ص��ائل و�لر�عي �مل�ص��ري ب�صعوبة 
�لتطبيق �ل�ص��ريع للم�ص��احلة، فاأحد 
ع�ص��ر عامًا من �لنق�صام حتتاج لوقت 
ملف��ات  و�أن  خا�ص��ًة  لإنهائه��ا،  كايف 

�لنق�صام يف تز�يد م�صتمر".
ووف��ق ما ذك��ره ف��اإن �لأ�ص��هر �لأوىل 
�لتي �أعقبت �لنق�ص��ام يف ،2007 كنا 
نتح��دث عن ملف��ات خالفية تقت�ص��ر 
على �ل�ص��ر�ع عل��ى �ل�ص��لطة بني فتح 
�أ�ص��بحنا  �لوق��ت  ومب��رور  وحما���س، 
موظف��ني  جدي��دة،  ملف��ات  �أم��ام 
ووز�ر�ت و�نتخابات وكهرباء و�عادة 
�عم��ار وعقوب��ات، وكل مل��ف من هذه 
�مللف��ات يحت��اج �ىل تفكي��ك وتو�ف��ق 
بني �لف�ص��يلني، بالتايل م��ن �لطبيعي 

�أن يوؤثر ذلك على عجلة �مل�صاحلة.

عباس والعقوبات
�لكات��ب و�ملحلل �ل�صيا�ص��ي م�ص��طفى 
�ل�ص��و�ف، ي��رى �أن �ل�ص��بب يف تاأخ��ري 
�أن  ه��و  غ��زة  ع��ن  �لعقوب��ات  رف��ع 
�لرئي���س عبا�س يريد ��ص��تغالل تلك 
�لأط��ر�ف  كل  لبت��ز�ز  �لعقوب��ات 
�لفل�ص��طينية لتحقي��ق مبتغ��اه �لذي 
يخط��ط ل��ه، �لأمر �ل��ذي �ص��ينعك�س 
�ص��لبا على �ل�ص��ارع �لفل�صطيني، وذلك 

على حد تعبريه.
وطال��ب �ل�ص��و�ف يف حدي��ث لل��ر�أي، 
�لأط��ر�ف  كل  تق��وم  �أن  ب�ص��رورة 
�لفل�ص��طينية بال�ص��غط عل��ى عبا���س 
�لعقابي��ة  �لإج��ر�ء�ت  كل  لوق��ف 
�ص��د غ��زة، لفت��ا �إىل �أن و�ص��ع غ��زة 

�لإن�صاين يتفاقم يوما بعد يوم.
وح��ول ع��دم وجود مالم�ص��ة م��ن قبل 
�ملو�طن لأي حت�ص��ن عل��ى �أر�س �لو�قع 
�أن  �ل�ص��و�ف  �أك��د  �مل�ص��احلة،  لثم��ار 
�لو�ص��ع بغزة قد يتح�ص��ن ب�ص��كل جيد 
يف ح��ال �أوق��ف �لرئي���س �لإجر�ء�ت 
بتح�ص��ني  �ص��مح  ح��ال  ويف  �لعقابي��ة، 
م�ص��كلة �لكهرب��اء، و�إدخ��ال �لأدوي��ة 
للقطاع ولو �أعيدت �لرو�تب �ملقطوعة، 

ومت وقف �ل�صر�ئب �ملفرو�صة.
بدوره قال �لقيادي يف حركة حما�س 
�أوف��ت  حما���س  يو�ص��ف:" �إن  ح�ص��ن 
بالتز�ماته��ا و�أف�ص��حت �ملج��ال �أم��ام 
حكومة �لوفاق �لوطني للعمل وت�صلم 

مهامها و�ملعابر يف قطاع غزة".
�أن  ل��ه،  يو�ص��ف يف ت�ص��ريح  و�أو�ص��ح 
�ملطلوب �لآن هو رفع �لعقوبات ب�صكل 
�لأم��ور  ومعاجل��ة  غ��زة،  ع��ن  كام��ل 
�حلياتي��ة �لت��ي يع��اين منه��ا �أه��ايل 
�لقطاع، م�صري� �إىل �أنه ل يوجد مربر 
خا�ص��ة  �لعقوب��ات  لإبق��اء  لل�ص��لطة 
قب��ل  م��ن  �لأخ��ري  �لع��دو�ن  ظ��ل  يف 

�لحتالل.
وكان��ت �حلكوم��ة �لفل�ص��طينية تق��د 
ت�ص��لمت �ص��باح �لي��وم معاب��ر قط��اع 
غ��زة، وذل��ك يف �إط��ار عملي��ة ت�ص��لم 
�أد�ء  م��ن  �حلكوم��ة  ومتك��ني  �ملعاب��ر 

مهماها.
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�تهم��ت عائل��ة �لطفل �ملقد�ص��ي جمد 
نايف �ص��حادة م�ص��طفى )16 عاما(، 
م��ن بل��دة �لعي�ص��وية و�ص��ط �لقد���س 
�ملحتل��ة، �ص��لطات �لحت��الل بالعم��ل 
عل��ى حتطي��م م�ص��تقبل جنله��ا، �لذي 
يع��اين م��ن �لإبع��اد ع��ن منزل��ه من��ذ 
عام )2014(، و�لإ�صابة و�لآمل بعد 
��صتئ�ص��ال طحاله، ف�صاًل عن �حلب�س 

�ملنزيل وعدم �لتحاقه مبدر�صته.
من جانبه، �أف��اد مركز معلومات و�دي 
حلوة ب�ص��لو�ن �أن �لطفل جمد �أ�ص��يب 

يف منت�ص��ف �ل�ص��هر �جلاري بر�صا�صة 
لل�ص��ر�ء  توجه��ه  خ��الل  مطاطي��ة 
م��ن �لبقال��ة، بالتز�م��ن م��ع �قتح��ام 
جنود �لحت��الل لبلدته �لعي�ص��وية، 
وق��د �أطلق��ت علي��ه ر�صا�ص��ة معدنية 
ُمفلف��ة باملط��اط و�أ�ص��ابته يف ظهره، 
وق��د �أجريت له عملي��ة جر�حية مت 
�إ�ص��افة  ��صتئ�ص��ال طحال��ه،  خالله��ا 
�ىل �إ�ص��ابته بك�ص��ور بالري�س وت�صرر 

بالرئة.
ونق��ل مرك��ز معلوم��ات ود�دي حل��وة 

ع��ن �لطف��ل قول��ه: ب��د�أت معانات��ي 
حينم��ا �عتقلت يف �ص��هر مت��وز 2014 
بع��د �قتح��ام من��زيل، وبعد �ص��هر من 
�لتحقي��ق و�لتمدي��د�ت �أُخلي �ص��بيلي 
ب�صرط �لإبعاد عن منزيل بالعي�صوية 
�ىل حي بيت حنينا، وب�صرط �حلب�س 

�ملنزيل.
�أ�ص��هر   6 م��دة  "ق�ص��يت  و�أ�ص��اف: 
باحلب���س �ملن��زيل �لكام��ل بحي��ث مل 
ي�ص��مح يل مبغ��ادرة �ملنزل لأي �ص��بب، 
�ملن��زل  م��ن  باخل��روج  يل  �ص��مح  ث��م 

م��ن �ل�ص��اعة �ل�ص��ابعة �ص��باحا حتى 
�ل�صابعة م�صاء )فقط يف منطقة بيت 
حنين��ا(، م��ع بقاء �ص��رط �لإبعاد عن 
�لعي�ص��وية، وحرمني هذ� �ل�صرط من 

حق �لتعليم و�لعودة �ىل مدر�صتي.
وتاب��ع قائاًل: بقيت مدة عام ون�ص��ف 
مبع��د� ع��ن بلدت��ي �لعي�ص��وية، وبعد 
عودت��ي �ليه��ا �عتقل��ت نهاي��ة �لع��ام 
�ملا�ص��ي وحك��م عل��ي بال�ص��جن ملدة 6 
�أ�ص��هر، وقد �أُخلي �ص��بيلي بد�ية �صهر 

�أيار �ملا�صي.

�لق�ص��ية  يف  �حلك��م  �أن  �إىل  ولف��ت 
�ملا�ص��ي  �أيل��ول  �ص��هر  �ص��در  �لأوىل 
بال�ص��جن �لفعلي مل��دة 3 �أ�ص��هر، وكان 
�ص��هر  مطل��ع  نف�ص��ه  ُي�ص��ّلم  �أن  علي��ه 
وب�ص��بب  �أن��ه،  �إل  ث��اين"  "ت�ص��رين 
�لإ�صابة، وبعد تقدمي طلب للمحكمة 
مت تاأجيل �لت�ص��ليم حت��ى مطلع �لعام 
�لق��ادم، على �أن ُي�ص��ّلم نف�ص��ه يف وقت 
لحق على �أمل �أن تنتهي معاناته بعد 
ذلك ليعود �ىل بلدته وح�صن عائلته 

ومدر�صته.

هكذا يدمر االحتالل مستقبل الطفل 
المقدسي "مجد مصطفى" !

غزة-�لر�أي - �آلء �لنمر
�أل��و�ن  ب��كل  ت�ص��ببت  �لت��ي  �لورق��ة 
�لت�ص��ريد و�لنزوح وزهق مئات �لآلف 
م��ن �لأرو�ح �لربيئ��ة، ه��ي ذ�ته��ا �لتي 
وقفت �ص��ببًا يف �ص��ياع �أر�س فل�ص��طني، 
�لتاريخي��ة  مدنه��ا  كل  وم�ص��ادرة 
و�إ�صقاطها يف �أيدي �لدولة �ل�صهيونية 
لل��دول  خادع��ة  �لتفافي��ة  بط��رق 
�لعربية، عرب مر��ص��الت مزيفة �صميت 

ب�مر��صالت "ح�صني مكماهون".
جتمي��ع �ليهود م��ن كاف��ة دول �لعامل، 
�لديني��ة  �لرو�ب��ط  تف��كك  رغ��م 
و�لعرقية بينه��م، و�ختالف عقائدهم 
�ملذهبي��ة وعدم �جماعه��م على مبادئ 
و�آماله��م  توجهاته��م  تب��ني  و��ص��حة 
وطموحاته��م يف �حلي��اة ب�ص��كل ع��ام، 
و�لرتغي��ب  �لإغ��ر�ء  ب�صيا�ص��ة  �ُتب��ع 
لالأر���س  �لهج��رة  �إىل  لال�ص��تجابة 
�مل�ص��روقة حت��ت �صيا�ص��ة من �ل�ص��غط 
للقب��ول  �لأم��و�ل  ودف��ع  و�لتحاي��ل 

بالإقامة د�خلها.
ُقوبل هذ� �لعر�س �لذهبي �لذي تولته 
دولة بريطانيا بخطف �لفل�صطيني من 
بيت��ه عنوة لريحل م�ص��يا عل��ى قدميه 
من �أر�ص��ه، ويق�ص��ي �أيام وليايل باحثًا 
ليبق��ى  �إلي��ه  يه��رب  �آم��ن  ملج��ئ  ع��ن 
�خلي��ام  فن�ص��ب  �حلي��اة،  قي��د  عل��ى 
و�أق��ام بد�خلها ومار���س حياة �لفقر�ء 
�لبوؤ�ص��اء، حت��ى حتول��ت �إىل ج��در�ن 
�إ�ص��منتية، و�ص��ارت ت�ص��مى "خميم��ات 

�أنه��ا  �إل  �لفل�ص��طينيني"  �لالجئ��ني 
تنتظ��ر حق �لع��ودة رغم��ًا عن 

م��رور 100ع��ام عل��ى ذ�ك 
�لوعد.

�لت�ص��ريد  حت��ى 
�ل��ذي  و�لن��زوح 

حاكت��ه بريطانيا 
ل��ه  وخطط��ت 
�ل�ص��عب  �ص��د 
 ، لفل�ص��طيني �
�إث��م  تتحم��ل 
نت��ه  خيا
وزر  وتتحم��ل 

�أر�ص��ه  �ص��رقة 
نف���س  �آخ��ر  �إىل 

فل�ص��طيني  طف��ل 
�أر�ص��ه  ينزف لأجل 

وبالده �مل�صلوبة.
مل��ف وعد بلف��ور مل يطَو 

رغ��م مرور قرن على �ص��دوره 
�لث��اين  نوفمرب/ت�ص��رين   2 يف 

�إ�ص��ر�ئيل  زرع  يف  وت�ص��ببه   1917
وت�ص��ريد �أغلبية �ل�ص��عب �لفل�ص��طيني 
فالذ�ك��رة  �أج��د�ده.  �أر���س  ع��ن 
به��ذ�  م�ص��كونة  ظل��ت  �لفل�ص��طينية 
�لوع��د �مل�ص��وؤوم، وبق��ي �آرث��ر جيم���س 
للوج��ع  �إث��ارة  �لأك��رث  �ل�ص��م  بلف��ور 

�لفل�صطيني �مل�صتمر.
�لكي��ان  وثّبت��ت  �أ�ّص�ص��ت  بريطاني��ا 
فل�ص��طني  �أر���س  عل��ى  �لإ�ص��ر�ئيلي 

�لتاريخية، 
و�ص��عت م��ن خ��الل ذل��ك �إىل تق�ص��يم 
ترتيب��ات  �ص��من  �لعربي��ة  �ملنطق��ة 
م��ا بع��د �تفاقي��ة �ص��ايك�س بيك��و عام 
1916، وبالتايل خططت و�صاركت يف 
�ل�ص��رقة �ملو�صوفة للوطن �لفل�صطيني 
م��ع زعم��اء �حلرك��ة �ل�ص��هيونية مثل 
روت�ص��يلد وحاييم و�يزم��ان ومن جاء 

بعدهم.
وبقي��ت �حلكوم��ات �لربيطاني��ة 
�ملتعاقب��ة -وبينه��ا حكوم��ة 
�حلالي��ة-  م��اي  تريي��ز� 
تفتخر مب�ص��اهمتها يف 
"�إ�ص��ر�ئيل"،  قي��ام 
عل��ى  وت�ص��ر 
بوعد  �لحتف��اء 
�ل��ذي  بلف��ور 
عل��ى  فر�ص��ته 
�لأمم  ع�ص��بة 
�ص��من  وثبتت��ه 
�لنت��د�ب  �ص��ك 
فل�ص��طني.  عل��ى 
لن��دن  وترف���س 
عن��ه  �لعت��ذ�ر 
لأن��ه  �آث��اره  وع��ن 
"�أب��و�ب  �ص��يفتح عليه��ا 
ي�صتح�ص��ر  فيم��ا  جهن��م"، 
بلف��ور  وع��د  �لفل�ص��طينيون 
كحافز للن�صال و�لدفاع عن �لهوية 

و�لأر�س.
بعد ق��رن كامل على �إ�ص��د�ر بريطانيا 
وعد بلفور، ما ز�ل �ل�ص��عب �لفل�صطيني 
مر�قب��ون  ويق��ول  �آث��اره  م��ن  يع��اين 
وحملل��ون �إن �ملجتم��ع �ل��دويل خ��ذل 
�لفل�ص��طينيني، فلم يتمكنو� من �إقامة 
دولتهم �مل�صتقلة �لتي طاملا حلمو� بها.

ي�صتح�ص��ر �لفل�ص��طينيون وع��د بلفور 
يف ذك��ر�ه �ملئ��ة كج��رح ن��ازف ل يغادر 

جي��ل  يع��رف  �جلمعي��ة،  ذ�كرته��م 
�حلبك��ة  تفا�ص��يل  منه��م   �ل�ص��باب 
لال�ص��تيالء  �ل�ص��هيونية  �لربيطاني��ة 
عل��ى �أر���س �أجد�ده��م، وي�ص��رون على 
�أن ه��ذه �لذك��رى تزي��د م��ن مت�ص��كهم 

باأر�صهم وق�صيتهم.
وعل��ى �ل�ص��عيد �لرتبوي فقد �ن�ص��غلت 
طو�قم تربوية فل�ص��طينية يف ترتيب 
نح��و مئ��ة �أل��ف ر�ص��الة كتبه��ا طلب��ة 
�لثانوي��ة  �ملرحل��ة  يف  فل�ص��طينيون 
و�لإجنليزي��ة  �لعربي��ة  باللغ��ات 
و�لرتكي��ة  و�لأملاني��ة  و�لفرن�ص��ية 
لرئي�ص��ة وزر�ء بريطاني��ا ترييز� ماي، 
وطالبتها بالعتذ�ر عّما حلق بال�ص��عب 
�لفل�ص��طيني ج��ر�ء وع��د بلف��ور. ومن 
�ملنتظ��ر �أن يتم ت�ص��ليم هذه �لر�ص��ائل 
للقن�ص��ل �لربيطاين يف �لقد�س �ملحتلة 
�لفل�ص��طيني  �لرف���س  ع��ن  تعب��ري� 
لحتف��ال بريطاني��ا بالذك��رى �ملئوية 
لوع��د بلف��ور. هك��ذ� كان وع��د بلف��ور 
�خلطوة �لربيطانية �لأوىل �لتي �أ�ص�صت 
عل��ى  �ل�ص��هيونية  �حلرك��ة  ل�ص��تيالء 
فل�ص��طني، و�إقامة �إ�ص��ر�ئيل �صمن �صياق 
��ص��تعمارية جيو�صيا�ص��ية يف  ترتيب��ات 
مرحل��ة ما بعد �حل��رب �لعاملية �لأوىل. 
�لهج��رة  دع��م  يف  بريطاني��ا  و�ص��اهمت 
و�ص��جعت  فل�ص��طني،  �إىل  �ليهودي��ة 
مار�ص��ت  �لت��ي  �ل�ص��هيونية  �لع�ص��ابات 
تطه��ري� عرقي��ا �ص��د �أ�ص��حاب �لأر���س 

�لفل�صطينيني.

ر�م �هلل- �لر�أي
ق��ال رئي���س �ل��وزر�ء ر�م��ي �حلم��د �هلل �إن حكومت��ه 
و�صعت يف قطاع غزة، �أوىل لبنات م�صرية طويلة لإنهاء 
ومعاجلة كافة �لق�ص��ايا �لعالقة �لتي خلفها �لنق�ص��ام 

و�حل�صار و�لعدو�ن.
و�أ�ص��اف �حلمد �هلل خالل كلمته يف �ملنتدى �حل�ص��ري 
�لفل�ص��طيني �لثاين، �ليوم �لثن��ني يف جامعة بريزيت، 
�أن �حلكومة بد�أت با�صتالم مهام عملها يف غزة ومبا�صرة 
�لعمل يف �إطار برنامج وحدوي وموحد لتح�صني ظروف 

معي�صة �أبناء �ص��عبنا وتلبية �حتياجاتهم وتطلعاتهم، 
و�إحد�ث فارق ملمو�س على �لأر�س.

وج��دد دعوت��ه �ملجتم��ع �ل��دويل لتحم��ل �مل�ص��وؤولية 
و�إل��ز�م "�إ�ص��ر�ئيل" بتنفي��ذ �ل�ص��تحقاقات �ملطلوب��ة 
منها، ورفع ح�صارها �لظامل عن قطاع غزة و�إعادة فتح 
كاف��ة معاب��ره ومنافذه، و�إنه��اء �لت�ص��نيفات �ملجحفة 

لأر�صنا.
وم��ن جه��ة ثاني��ة، ذك��ر �أن "�مل��دن �لفل�ص��طينية، و�إذ 
تو�ج��ه ك�ص��ائر �ملدن و�ملر�ك��ز �حل�ص��رية، �لتحديات 

�لبيئي��ة و�لكتظ��اظ ومتطلب��ات �لنم��و �لقت�ص��ادي 
�ص��كانها،  لحتياج��ات  و�لت�ص��دي  و�لجتماع��ي 
فاإنه��ا تو�ج��ه �أي�ص��ا �ملمار�ص��ات و�لقي��ود �لحتاللي��ة 

�لإ�صر�ئيلية".
وتاب��ع: "�لحت��الل يخن��ق �مل��دن و�لق��رى و�لبل��د�ت 
�لفل�صطينية باجلدر�ن و�مل�ص��توطنات ويقطع �أو�صالها 
ويعي��ق و�ص��ولنا �إىل مو�ردن��ا �لطبيعي��ة، وه��و ميع��ن 
كذل��ك يف م�ص��ادرة �لأر���س و�مل��و�رد وينته��ك �لبيئ��ة 
�لفل�ص��طينية، ويعرقل جهود �لبن��اء يف حو�يل 64% 

من م�ص��احة �ل�ص��فة �لغربية هي �ملناطق �مل�صماة )ج(، 
وي�صتمر يف ح�صاره على قطاع غزة، هذ� بالإ�صافة �إىل 
ه��دم �لبيوت و�ملن�ص��اآت، حيث هدمت ق��و�ت �لحتالل 
من��ذ بد�ي��ة ه��ذ� �لع��ام، �أكرث م��ن ثالثمائة و�ص��بعني 
من�ص��اأة ومن��زل، منه��ا ثمانية وت�ص��عون من�ص��اأة ممولة 
دولي��ا، و�أن "�إ�ص��ر�ئيل" بهذ� كله، �إمنا ت�ص��ع �لعر�قيل 
�أم��ام من��و �لقت�ص��اد �لفل�ص��طيني، وحتك��م �ص��يطرتها 
عل��ى مقدر�ت �ل�ص��عب، ومتن��ع �إقامة دولة فل�ص��طينية 

متو��صلة جغر�فيا وقابلة للحياة".

الحمد اهلل: نسعى إلحداث فارق ملموس على األرض بغزة

غزة بعد تسليم المعابر والوزارات ..
 الكرة في ملعب "السلطة"

بمرور 100عام على بلفور

بريطانيا تتحمل وزر تشريد الفلسطيني حتى عودته ألرضه
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�إطالق �صفار�ت �لإنذ�ر يف �ملد�ر�س �لفل�صطينية �ليوم
غزة- �لر�أي

�أعلن��ت وز�رة �لرتبي��ة و�لتعلي��م �لع��ايل �أنه��ا �ص��تطلق 
�صفار�ت �لإنذ�ر ب�صكل متز�من يف �ملد�ر�س �لفل�صطينية 
�ليوم �خلمي�س 2/11 �ل�ص��اعة �لعا�ص��ر �صباحًا  وذلك 

�إحياًء لذكرى وعد بلفور �مل�صوؤوم.
ولفت��ت �ل��وز�رة �إىل �أن��ه �ص��يتم �إط��الق بالل��ني حتمل 
�ص��ورة بلفور وعليها عالمة x مع عبارة عا�صت فل�صطني 
عربي��ة حرة م��ن �لبحر �إىل �لنهر بالإ�ص��افة �إىل علم 

فل�صطني يف نف�س �لتوقيت يف �ملد�ر�س.
ونوه��ت �ل��وز�رة �إىل �أنها �أطلقت ها�ص��تاق ع��رب مو�قع 

�لتو��صل �لجتماعي بعنو�ن
وذل��ك  #مئة_عام_على_�صرقة_�أر�ص��نا   
لإ�ص��ر�ك �أكرب قطاعات م��ن �جلماهري يف �لتنديد بهذ� 

�لوعد �مل�صوؤوم بعد مروة مئة عام عليه.
وزي��ر  لتوجيه��ات  جت�ص��يدً�  �لفعالي��ات  ه��ذه  وتاأت��ي 
�ص��يدم  �ص��ربي  �لدكت��ور  �لع��ايل  و�لتعلي��م  �لرتبي��ة 
ب�ص��رورة تكثيف �لفعاليات �ملنددة بالوعد �مل�ص��وؤوم يف 

�ملد�ر�س و�ملوؤ�ص�صات �لتعليمية.
وكان �لوزير قد �أعلن عن �إطالق حملة يف �ملد�ر�س يتم 
مبوجبه��ا كتابة 100 �ألف ر�ص��الة موجهة �إىل رئي�ص��ة 
وزر�ء بريطاني��ا لرف���س وع��د بلف��ور ورف���س �ل�ص��عب 
�لفل�ص��طيني ل�صيا�ص��ة بريطاني��ا �لقا�ص��ية بالحتفال 

بهذه �لذكرى �مل�صوؤومة.

تنديدً� بذكرى وعد 
بلفور �مل�صوؤوم

غزة-�لر�أي - �آلء �لنمر
67 كلم��ة باللغ��ة �لإجنليزي��ة، بد�أت 
�خلط��و�ت  ع��ام،  مئ��ة  من��ذ  عملًي��ا، 
حل�ص��اب  فل�ص��طني  ل�ص��رقة  �لأوىل 
�مل�ص��روع �ل�ص��هيوين يف �ملنطق��ة، وف��ق 
م��ا ُي�ص��مى ب��� "وع��د بلف��ور"، �ملن�ص��وب 
�إىل وزير �خلارجية �لربيطاين �آنذ�ك 

�آرثر جيم�س بلفور.
ه��ذ� �لوع��د �ل��ذي �ص��در يف 2 ت�ص��رين 
�لث��اين )نوفم��رب( 1917، كتب م�ص��ري 
�أمة وت�ص��ريد �ص��عب حل�ص��اب �صذ�ذ من 
�لآف��اق، ج��اوؤو� ليزعمو� ب��اأن لهم حق 
يف فل�ص��طني، فكان "وعد من ل ميلك ملن 
ل ي�صتحق" ثمنه كما �أ�صاعو� �أن ُتعطى 

�أر�س"! بال  ل�صعب  �صعب،  بال  "�أر�ٌس 
"�أر���س ب��ال �ص��عب ل�ص��عب ب��ال �أر���س" 
�لعن��و�ن �لأول �لذي ي�ص��ادفك حينما 
تبحث عن �لتربير �لو��ص��ح لربيطانيا، 
ملنح �ل�ص��هيونية �أر�ص��ًا �ص��رقتها عنوة، 
�ص��مائل  جم��ع  خل��ف  �ل�ص��ر  ه��و  فم��ا 
�ل�ص��هيونية �ملتفرقة يف �أنح��اء �لعامل 
و�إجبارهم على �لعي�س باأر�س فل�صطني، 
وما هي �مل�ص��لحة �لتي هدفت لتحقيقها 
وع��د  يف  تلخ�ص��ت  و�لت��ي  بريطاني��ا، 

"بلفور".
�أر�دت و�خت��ارت فل�ص��طني  "بريطاني��ا 
ولي�ص��ت  �خلا�ص��ة  مل�ص��احلها  بق��وة 
�ل�ص��هيونية من جلبتهم �إىل هذ� �لبلد، 
لو مل يكن �ل�ص��هاينة موجودين يف تلك 
�لأي��ام، لكانت بريطانيا قد �خرتعته" 
هك��ذ� ق��ال �لربف�ص��ور �ليه��ودي ماي��ر 

فريتي يف بحث �أعده عام 1970.

لقد ��ص��تغرق �أمر �ل�ص��ياغة للت�ص��ريح 
ع��دة �أ�ص��ابيع م��ن �ملفاو�ص��ات م��ن قبل 
جلنة من �ل�ص��هاينة، و��صت�ص��ارو� �أي�صا 
�لربيطاني��ني يف �حلكوم��ة وم��ن �أهمهم 
مارك �ص��ايك�س ورونالد جر�هام، حيث 
�ص��اهم كالهما يف �ص��ياغة �مل�صودة قبل 
تقدميها �إىل بلفور ر�ص��ميا يف 18يوليو 

.1917
"�لت�ص��ريح"  ه��ذ�  ولدة  كان��ت 
�لت��ي  �لوع��ود  ه��ذه  كل  ب��ني  ع�ص��رية 
منحته��ا بريطاني��ا لالأط��ر�ف �لعربية 
�خلارجي��ة  وحاول��ت  و�لأوروبي��ة، 
�لربيطاني��ة تدوي��ر �لزو�ي��ا م��ن �أجل 
��ا  �إخر�جه ب�ص��كل غري �ص��ادم، خ�صو�صً
�أن �لوليات �ملتحدة مل تو�فق عليه يف 

�صياغة �ملرة �لأوىل.
وحني و�فق �لرئي�س �لأمريكي ول�صون، 
تابع��ت �خلارجي��ة �لربيطانية عملية 
خم���س  بع��د  بلف��ور"  "وع��د  �إ�ص��د�ر 
م�ص��ود�ت، ه��ذه �مل�ص��ود�ت مت فح�ص��ها 
م��ن قب��ل دبلوما�ص��يني خرب�ء ب�ص��وؤون 
باللغ��ة  �هتم��و�  وقانوني��ني  �ملنطق��ة، 
ومعانيه��ا بحي��ث يت��م �للتف��اف عل��ى 
و�للتز�م��ات  �لقانوني��ة  �لتبع��ات  كل 

�ل�صيا�صية �ل�صابقة و�ملو�زية.
مل  لربيطاني��ا،  ملزًم��ا  يك��ن  مل  ولأن��ه 
و�يزم��ن،  حايي��م  �لت�ص��ريح  يعج��ب 
رئي�س �لحتاد �ل�صهيوين يف بريطانيا، 
و�عت��رب �أن �أي وثيق��ة يح�ص��لون عليها 
هزيل��ة،  كان��ت  ول��و  مفي��دة  �ص��تكون 
فالعربة بالوقائع على �لأر�س وطريقة 

فر�صها.

ليخ��رج تنفي��ذ �لوع��د �مل�ص��وؤوم عل��ى 
�أر���س �لو�ق��ع بط�ص��ًا وعنوة عن �ص��عب 
�أع��زل، توهم بق��رب �لع��ودة �إىل بقاع 
�أر�ص��ه بعد �صلبها منه �صيئا ف�صيئا، فقد 
ت��دّرج نزوحه م��ن بيته ث��م �إىل قرية 
جماوره ومن ث��م �إىل مدينة �أكرث بعدً� 
عن �أر�ص��ه وم�ص��قط ر�أ�ص��ه، حتى خرج 
به �لحتالل بعي��دً�، نحو دول جماورة 

و�أخرى بعيدة جدً� عن فل�صطني.
ح��ق �لع��ودة �ص��ار مطلب��ًا �ص��عبيًا حتى 

و�صل �إىل �أن �أ�صبح حلمًا �صعبيًا متجذرً� 
�جلدي��د،  للجي��ل  و�لعق��ول  بالقل��وب 
بعد م��ا ورث مفاتيح �أج��د�ده و�لأور�ق 
�لثبوتي��ة �لتي توؤكد حقه باأر�ص��ه من 

بحرها �إىل نهرها.
فاأ�ص��بحت �ملقاومة ر�أ�س مال �لعي�س يف 
�لبقعة �لتي ي�ص��كنها �لفل�ص��طيني �لتي 
تبق��ت له، وم��ا �أخذ بالقوة، ل ي�ص��رتد 
ور�ءه  ح��ق  ي�ص��يع  ف��ال  �لق��وة،  بغ��ري 
�ملقاوم��ة  ي�ص��تطيع  ل  وم��ن  مقاوم��ة، 

بال�ص��الح، فاإن يف �مليد�ن �أ�ص��كال �أخرى 
م��ن �ملقاوم��ة، فليق��اوم يف �لتظاه��ر�ت 
�لتو��ص��ل  ومو�ق��ع  و�لعت�ص��امات 
�لجتماعي، حتى ي�صل �صوت فل�صطني 
�لكامل��ة م��ن �لبحر �إىل �لنه��ر، �إىل كل 
�لع��امل ليع��رف �حلق �ل��ذي غاب حتت 
وط��اأة قوة �لباط��ل.. وليكن للحق قوة 

ولنكن نحن جنود هذه �لقوة.
ل  �ل�ص��ابقة،  �ملعلوم��ات  هام���س  عل��ى 
�مل�ص��ئوم  و�لوع��د  �ملوؤ�م��رة  تنح�ص��ر 
يف بريطاني��ا ووزي��ر خارجيته��ا، فف��ي 
بط��ون �لتاريخ �أحد�ث و�ص��و�هد  تربئ 
�لوع��د  �ص��احب  �عتب��اره  م��ن  بلف��ور 
�لأول، فالكث��ري ل يعلم �أن وعد نابليون 
لليه��ود ودعوتهم ليقيم��و� دولة لهم يف 
فل�ص��طني قد �ص��بق وعد بلفور ب�صنو�ت 
عدي��دة، فق��د �هت��م نابلي��ون باليه��ود 
يف فرن�ص��ا و�أعطاه��م جمي��ع �حلق��وق 
�ملدنية �لت��ي كانو� يعانون من �حلرمان 
منه��ا، وعندما حا�ص��ر نابليون عكا ومل 
ي�ص��تطع �قتحامه��ا يف 1799 �أعلن عن 
دعوت��ه ليه��ود �أوروبا و�آ�ص��يا بالتوحد 
و�لقدوم �إىل "فل�صطني" لإقامة كيانهم 
�أر�ص��ها،  )�إ�ص��ر�ئيل( عل��ى  �ل�ص��هيوين 
وبذل��ك يك��ون وع��د نابلي��ون قد �ص��بق 

وعد بلفور بحو�يل 118 �صنة.
ورغم �أن �ل�ص��عب �لفل�صطيني باأكمله ل 
ز�ل يعي���س �آثار �خلطيئ��ة، لكنه ينظر 
�لعق��اب  �نتظ��ار  يف  للم�ص��تقبل  بيق��ني 
و�لدول��ة  بريطاني��ا  بح��ق  �ملحت��وم 
�ل�ص��هيونية �ملزيف��ة �لتي �أن�ص��اأت فوق 

�أر�س �أر�س فل�صطني.

وعد بلفور .. قرٌن على خيانة بريطانيا للشعب الفلسطيني


