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غزة-الراأي - اآالء النمر
اجلاري��ة  اخلط��وات  اإط��ار  يف 
لرتتيب البيت الفل�سطيني من 
الداخ��ل، ُبعيد اإنهاء اللقاءات 
احلواري��ة ب��ن حركت��ي فت��ح 
اتف��اق  وتوقي��ع  وحما���س 
امل�ساحل��ة املنعق��د يف القاهرة 
عل��ى خلفية اتفاق��ات �سابقة 

�سمت الورقة امل�سرية واتفاق 
ال�س��اطئ، اإب��ان ذلك تتح�س��ر 
الف�سائل الفل�سطينية حل�سور 
اللقاء املزمع عقده يف القاهرة 
يف الواحد والع�س��رين من �سهر 

نوفمرب.
م�س��روع  والإمتام 
كة  ا ل�س��ر ا

 5 ملفات بانتظار لقاء الفصائل 
بالقاهرة

هل تتنازل السعودية عن حق 
عودة الفلسطينيين

 والوصاية على القدس؟

غزة تعتصر الغتنام الفرص 
والنجاة بالمصالحة

07

11

فصائل تدعو إلعادة ترميم وبناء 
منظمة التحرير لتشمل الكل 

عب��د  غزة-الراأي-فل�س��طن 
الكرمي

التحري��ر  منظم��ة  ت��زال  ال 
بع��رات  مت��ر  الفل�س��طينية 
توقي��ع  بع��د  خا�س��ة  عدي��دة، 
ال�سلطة  اأو�س��لو" وقيام  "اتفاق 
الوطني��ة الفل�س��طينية، وهو ما 
جعله��ا تقف اليوم اأم��ام مفرتق 

طرق وعدة منعطفات.

وتوؤك��د العدي��د م��ن الف�س��ائل 
اأهمي��ة  عل��ى  الفل�س��طينية 
و�س��رورة اإع��ادة بن��اء املنظمة 
دميقراطي��ة  اأ�س���س  عل��ى 
ت�س��من م�س��اركة جمي��ع الق��وى 
الفل�س��طينية مبا فيه��ا حركتي 
االإ�س��امي  واجله��اد  حما���س 

هم��ا  ر عتبا با
هام��ن،  ف�س��يلن  0203

التقاعد المبكر.. ضربة في "خاصرة" اقتصاد غزة
ويوؤك��د خ��رباء اقت�س��اد اأن �سيا�س��ة التقاع��د املبك��ر الت��ي 
ع�س��ب  �ست�س��رب  اهلل  رام  يف  الوف��اق  حكوم��ة  تتخذه��ا 
االقت�س��اد بغ��زة، و�س��تنعك�س ب�س��كل كب��ر عل��ى احلرك��ة 
ال�س��رائية، وارتف��اع ن�س��بة البطالة والفق��ر وتراجع دخل 
العائات. ويحذر اخلرباء من انعكا�س��ات �س��لبية مالية على 

قطاع غزة والو�س��ع االقت�س��ادي واملعي�س��ي يف ح��ال مل تتم 
عملية اإحال فورية بديلة عن املوظفن املتقاعدين.

ويقول املخت�س االقت�س��ادي حممد اأبو جياب: "اإن �سيا�س��ة 
التقاع��د املبكر ت�س��رب يف ع�س��ب االقت�س��اد املحل��ي بغزة، 
وتوؤث��ر عل��ى توف��ر ال�س��يلة النقدي��ة يف اأي��دي املواطن��ن 

وتنعك���س �س��لبا على حركة البيع وال�س��راء، يف حن اأن تلك 
ال�سيا�س��ة لها انعكا�سات �س��لبية خطرة على حركة ال�سواق 
وانتعا�س��ها، وبالتايل تراجع قدرة املواطن على اال�س��تهاك 

والبيع وهو ما ينتج عنه ركود يف احلركة ال�سرائية".
ويوؤك��د اأبو جياب يف حديث ل� "الراأي"، اأن �سيا�س��ة التقاعد 
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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 

 5 ملفات بانتظار لقاء الفصائل بالقاهرة

غزة-الراأي - اآالء النمر
يف اإط��ار اخلطوات اجلارية لرتتيب البيت 
اإنه��اء  ُبعي��د  الداخ��ل،  م��ن  الفل�س��طيني 
فت��ح  حركت��ي  ب��ن  احلواري��ة  اللق��اءات 
وحما�س وتوقيع اتفاق امل�س��احلة املنعقد 
يف القاه��رة على خلفية اتفاقات �س��ابقة 
�س��مت الورقة امل�س��رية واتفاق ال�ساطئ، 
اإبان ذلك تتح�سر الف�س��ائل الفل�سطينية 
حل�س��ور اللقاء املزمع عقده يف القاهرة يف 

الواحد والع�سرين من �سهر نوفمرب.
والإمت��ام م�س��روع ال�س��راكة الوطني بقرار 
اإع��ادة  ليت��م  موح��د،  وطن��ي  فل�س��طيني 
بناء البيت الفل�س��طيني بقيادة الف�س��ائل 
مناق�س��ة  �س��يتم  الفل�س��طينية جمتمع��ة، 
الطاول��ة  عل��ى  وطرحه��ا  ملف��ات  ع��دة 
ال�سيا�س��ية للخروج بنتائ��ج وحدوية على 

اأر�س الواقع لر�س ال�سف الفل�سطيني.
امللف��ات والق�س��ايا الت��ي تن��وي الف�س��ائل 
مناق�س��تها يف القاه��رة �س��تحمل عناوي��ن 
يتعل��ق  اأوله��ا  الداخل��ي،  بال�س��اأن  مهم��ة 

التحري��ر  منظم��ة  �س��ياغة  باإع��ادة 
لل��كل  جامع��ة  كموؤ�س�س��ة  الفل�س��طينية 
الفل�س��طيني، كذلك االتف��اق على برنامج 
�سيا�س��ي يخ���س املرحل��ة الراهن��ة، وفتح 
ملف��ات اأغلق��ت بفع��ل تاأثر االنق�س��ام ب؛ 
ت�س��كيل حكوم��ة وح��دة  اإىل  باالإ�س��افة 
وامل�س��احلة  واالنتخاب��ات،  وطني��ة، 

املجتمعية، وملف احلريات.
حركة حما�س ناق�س��ت مع قادة الف�س��ائل 
والق��وى الفل�س��طينية التط��ورات املتعلقة 
مبل��ف امل�س��احلة واحل��وارات م��ع اجلانب 
امل�س��ري خ��ال زي��ارة قيادته��ا االأخ��رة 

للقاهرة.
وقال فوزي برهوم الناطق با�سم احلركة، 
اإن   ، ُعق��د يف غ��زة  ال��ذي  اللق��اء  خ��ال 
احلركة دعت مكونات ال�سعب الفل�سطيني 
والف�س��ائل واأع�س��اء املجل���س الت�س��ريعي 
اإىل لقاء جام��ع لطاعهم على كل ما جاء 

يف حوارات القاهرة وملف امل�ساحلة.
لق��اًء وطني��ا مو�س��عا،  "عقدن��ا  واأ�س��اف: 

يف  ج��اء  م��ا  كل  عل��ى  الف�س��ائل  الط��اع 
ح��وارات القاه��رة والعاقة امل�س��رية مع 
حما���س، وامل�س��احلة، وم�س��تقبل الق�س��ية 

الفل�سطينية".
ع�س��و املكتب ال�سيا�س��ي للجبهة ال�س��عبية 
م��رمي اأب��و دق��ة، اأو�س��حت اأن الف�س��ائل 
�ستذهب اإىل م�سر يف اأواخر �سهور نوفمرب، 
من اأجل طرح ومناق�س��ة امللفات اخلم�س��ة 
لو�س��ع  املنظم��ة  �س��ياغة  اإع��ادة  ومنه��ا 
ا�س��رتاتيجية موح��دة حلماي��ة امل�س��روع 
الوطن��ي  االعتب��ار  والإع��ادة  الوطن��ي، 

والكفاحي للمنظمة .

نتائج مرجوة
وفيم��ا يتعل��ق بالنتائ��ج املرجوة م��ن لقاء 
الف�سائل يف القاهرة، تابعت قولها:" هذا 
املو�س��وع ن�س��ايل وكفاحي ولي�س م�س��موح 
الف�س��ل فيه، واحلوار بن الرفاق واالخوة 
ه��و الطري��ق ال�س��حيح اأمام حركت��ي فتح 
وحما�س من اأجل انهاء االنق�سام باعتباره 

م�سلحة وطنية بامتياز ولي�س هناك خيار 
اخر".

حماي��ة  ب�س��رورة  دق��ة  اأب��و  وطالب��ت 
امل�س��احلة كي ن�س��ر به��ا لتطوي��ر منظمة 
ال�س��رعي  املمث��ل  باعتباره��ا  التحري��ر 
لل�سعب الفل�س��طيني، وملنع جتدد االنق�سام 
بع��د اإنهائ��ه، وحت��ى ال تك��ون الق��رارات 
حزبية فردي��ة، بل جماعية ال تخرج اإال 
بع��د ت�س��اورات وطنية بعي��دا عن حتقيق 
امل�سالح اخلا�سة بف�سيل معن على ح�ساب 
ح��االت  يف  �س��واء  الفل�س��طيني،  ال�س��عب 
ال�س��لم اأو يف احل��رب و�س��من روؤية وطنية 

�ساملة.
الفل�س��طينية  الف�س��ائل  ك��ربى  وتن��وي 
مي�س��رة  الإكم��ال  القاه��رة  اإىل  احل�س��ور 
امل�س��احلة الوطني��ة، واإمت��ام االتفاق��ات 
وحما���س،  فت��ح  حركت��ي  ب��ن  املوقع��ة 
وترتي��ب بقي��ة امللفات والق�س��ايا العالقة 
لهيكل��ة البي��ت الفل�س��طيني م��ن الداخ��ل 

ور�سم برنامج �سيا�سي وا�سح.
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غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
الفل�س��طينية  التحري��ر  منظم��ة  ت��زال  ال 
مت��ر بع��رات عدي��دة، خا�س��ة بع��د توقي��ع 
"اتف��اق اأو�س��لو" وقي��ام ال�س��لطة الوطني��ة 
الفل�س��طينية، وهو ما جعلها تقف اليوم اأمام 

مفرتق طرق وعدة منعطفات.
وتوؤك��د العدي��د من الف�س��ائل الفل�س��طينية 
عل��ى اأهمية و�س��رورة اإع��ادة بن��اء املنظمة 
م�س��اركة  ت�س��من  دميقراطي��ة  اأ�س���س  عل��ى 
جميع القوى الفل�س��طينية مب��ا فيها حركتي 
باعتبارهم��ا  االإ�س��امي  واجله��اد  حما���س 
ف�س��يلن هام��ن، وحت��ى يت��م حق��ق اأهداف 
ال�س��عب الفل�س��طيني واإع��ادة حقوق��ه التي 

�سلبها االحتال منه.

خمس ملفات هامة
ط��ال اأب��و ظريف��ة ع�س��و املكتب ال�سيا�س��ي 
للجبه��ة الدميقراطية ق��ال اإن ملف منظمة 
التحرير الفل�س��طينية واحد من بن امللفات 
املطروح��ة عل��ى طاولة احل��وار يف القاهرة، 
واأن م�س��الة اإعادة بناءها وتفعيلها مهم جدا 
لتعزيز مبداأ ال�سراكة ال�سيا�سية، فيما �سيتم 
مناق�س��ة اأو�س��اع املجل���س الوطن��ي واإحي��اء 

دوره من جديد".
واأ�س��اف اأبو ظريف��ة يف حديث لل��راأي:" اإن 
ذل��ك ميكنن��ا كفل�س��طينين م��ن اإع��ادة بناء 
املجل���س الوطن��ي �س��واء ال�س��ندوق القوم��ي 
اأو دوائ��ر الاجئ��ن واالنتخاب��ات وانتخاب 
املجل���س املركزي، وه��و ما ي��وؤدي للمحافظة 
عل��ى ه��ذه املظلة مب��ا يع��زز وحدانية متكن 
املنظمة و�س��رعيتها، وبالت��ايل االتفاق على 
الربنام��ج الوطن��ي خا�س��ة وثيق��ة الوف��اق 

الوطني".
ووف��ق م��ا ذك��ره ف��اإن املطل��وب اإع��ادة بن��اء 
منظم��ة التحري��ر وتفعيله��ا مب�س��اركة الكل 

الفل�س��طيني والقوى الف�س��ائلية والوطنية، 
وابعاده��ا ع��ن دائ��رة املناكف��ات ال�سيا�س��ية 
م��ن اأج��ل الو�س��ول الآلي��ات تفعي��ل املنظمة 
واحيائه��ا م��ن جدي��د، موؤك��دا اأن الف�س��ائل 
�س��تناق�س مل��ف املنظم��ة وحكوم��ة الوحدة 
احلري��ات  واأي�س��ا  وامل�س��احلة،  الوطني��ة 
واالنتخابات �س��من حوارات القاهرة يف 21 
نوفمرب من ال�س��هر اجل��اري، باعتبارها هامة 

لو�سع اآليات تنفيذ ما مت االتفاق عليه.
وح��ول وجود حتدي��ات اأم��ام اإع��ادة تفعيل 
وبناء منظمة التحرير، اأو�س��ح ع�س��و املكتب 
ال�سيا�سي للجبهة الدميقراطية، اأنه يف حال 
تواف��ر االإرادة الف�س��ائلية وال�سيا�س��ية فاإن 
ذلك �س��وف يكون رادعا قويا �س��د االحتال 
وممار�س��اته، م�س��را اإىل اأن الكل بات يدرك 
اأن هن��اك خط��ورة عل��ى امل�س��روع الوطن��ي، 
داعي��ا يف ال�س��ياق ذات��ه اإىل �س��رورة اإعادة 

بناء موؤ�س�سات ال�سلطة.

حماية المشروع الوطني 
من جهتها دعت اجلبهة ال�سعبية اإىل �سرورة 
اإعادة تفعيل منظمة التحرير الفل�س��طينية 
وبنائها مبا ي�ستوجب دخول حركتي حما�س 
واجله��اد االإ�س��امي لت�س��بح املنظم��ة كاملة 

و�ساملة جتمع الكل الفل�سطيني.
للجبه��ة  ال�سيا�س��ي  املكت��ب  ع�س��و  وقال��ت   
حدي��ث  يف  دق��ة،  اأب��و  م��رمي  د.  ال�س��عبية 
عل��ى  دائم��ا  توؤك��د  ال�س��عبية  اإن  لل��راأي:" 
ب�س��كل  املنظم��ة  تفعي��ل  اإع��ادة  �س��رورة 
دميقراط��ي، واأن��ه من��ذ ع��ام 2006 مل يتم 
القي��ادة  قب��ل  م��ن  الف�س��ائل  ن��داء  تلبي��ة 
الفل�س��طينية الأ�س��باب عدي��دة منه��ا وج��ود 

االنق�سام وتطور االأو�ساع ال�سيا�سية".
وطالب��ت اأبو دقة ب�س��رورة اإع��ادة االعتبار 
اج��راءات  �س��وء  عل��ى  التحري��ر  ملنظم��ة 

اخلط��ر  والو�س��ع  االإ�س��رائيلي  االحت��ال 
الذي ت�س��هده الق�سية الفل�س��طينية برمتها، 
منوهة اإىل اأن امل�س��احلة ج��اءت االآن لتفتح 
االآفاق ك��ي يعمل اجلميع مب��ا فيهم منظمات 
املجتم��ع املحلي والقوى والف�س��ائل الوطنية 
من اأجل ال�س��غط حلمايتها والو�سول بها اإىل 

بر االأمان.
وفيم��ا يتعلق بلقاء الف�س��ائل يف 21 نوفمرب 
م��ن ال�س��هر اجل��اري، اأو�س��حت اأن الف�س��ائل 
�ستذهب مل�سر من اأجل طرح ومناق�سة امللفات 
اخلم�س��ة ومنها املنظمة لو�سع ا�سرتاتيجية 
موحدة حلماية امل�س��روع الوطن��ي، والإعادة 

االعتبار الوطني والكفاحي للمنظمة.
حماي��ة  ب�س��رورة  دق��ة  اأب��و  وطالب��ت 
امل�س��احلة ك��ي ن�س��ر به��ا لتطوي��ر منظم��ة 
التحرير باعتبارها املمثل ال�س��رعي لل�س��عب 
الفل�س��طيني، وملنع االنق�س��ام وحتى ال تكون 
الق��رارات فردي��ة وامن��ا جماعية �س��واء يف 
ال�س��لم او يف احل��رب و�س��من روؤي��ة وطني��ة 

�ساملة. 
املفت��اح وه��ي  اأن املنظم��ة ه��ي  اإىل  ولفت��ت 
اجلبه��ة الوطنية التي يتف��ق عليها اجلميع، 
وحت��ت املنظمة تاأت��ي الق�س��ايا االأخرى، يف 
وق��ت تق��وم اإ�س��رائيل وامري��كا با�س��تهداف 

املنظمة وحماولة �سطبها.

تضافر جهود الفصائل
االأخ��رى  ه��ي  ال�س��عبي  الن�س��ال  جبه��ة 
اأك��دت اأن منظم��ة التحري��ر حتت��اج الإعادة 
تفعي��ل وبناء من جدي��د، مطالبة ب�س��رورة 
تفعيله��ا وتطوي��ر دوائره��ا وموؤ�س�س��اتها كي 
تق��وم بدوره��ا املنوط به��ا يف متثيل ال�س��عب 
احلقيق��ي  املظل��ة  باعتباره��ا  الفل�س��طيني 

للفل�سطينين.
وقال رفيق اأبو �س��لفة ع�سو املكتب ال�سيا�سي 

جلبهة الن�س��ال ال�س��عبي:" تلقين��ا دعوة من 
القاه��رة للتوج��ه اإىل م�س��ر ي��وم 21 و22 
من ال�س��هر اجلاري ملناق�س��ة ملف��ات عديدة، 
وم��ن بن امللفات التي �س��يتم مناق�س��تها ملف 
واإع��ادة  الفل�س��طينية  التحري��ر  منظم��ة 

تفعيلها".
ووف��ق ما ذكره اأبو �س��لفة يف حدي��ث للراأي، 
ف��اإن املطل��وب التغلب عل��ى كاف��ة التحديات 
االبق��اء  �س��رورة  اأعينن��ا  ن�س��ب  ن�س��ع  واأن 
عل��ى منظم��ة التحرير، واأن تعمل الف�س��ائل 
والق��وى كاف��ة ب��كل امكانياته��ا وقواه��ا من 
اأج��ل الو�س��ول لاإجم��اع الوطني بالقوا�س��م 

امل�سرتكة.
ولفت اىل اأن الكل الفل�سطيني وكافة ف�سائل 
املنظم��ة مبا فيه��ا حركتي فت��ح وحما�س هي 
املظلة اجلامعة للفل�سطينين، ولكن املنظمة 
حتت��اج الإعادة تفعي��ل وبناء م��ن جديد كي 
تق��وم بدوره��ا جتاه ال�س��عب الفل�س��طيني يف 

كافة اأماكن تواجده.

ترميم المنظمة 
التحري��ر  منظم��ة  تفعي��ل  �س��رورة  وح��ول 
والعوام��ل الت��ي ت�س��ببت يف تهمي�س��ها، ق��ال 
الكاتب واملحلل ال�سيا�س��ي نا�سر اليافاوي يف 
حديث للراأي:” نحن كفل�س��طينين بحاجة 
اإىل ترمي��م املنظم��ة ولي���س اإع��ادة احي��اء، 
وذل��ك ع��رب �س��م ال��كل الفل�س��طيني، وبع��د 
ذلك البد من ال�س��عي باإرج��اع دورها العربي 
املجم��ع  بالثواب��ت  امل���س  دون  واالإقليم��ي 
اإط��اق تاأ�سي�س��ها بروؤي��ة  عليه��ا، و�س��رورة 
جماعية فل�س��طينية لتكون املاذ االآمن للكل 

الفل�سطيني يف الداخل وال�ستات".
ويعتق��د الياف��اوي اأن ه��ذا االأم��ر الب��د م��ن 
االإ�س��راع به ملواجهة التحديات التي تع�سف 
بال�س��عب واملنظم��ة مع��ا واأهمه��ا: -هرول��ة 

االأنظم��ة العربية نح��و التطبيع م��ع الكيان 
ال�س��هيوين-جعل املنظم��ة تفقد احلا�س��نة 
العربي��ة بعمقه��ا املعه��ود، يف وق��ت ان هناك 
ال�س��روري  اأ�س��بح م��ن  ا�س��تحقاقات دولي��ة 
احل�س��ول عليه��ا بع��د �سل�س��لة من الق��رارات 
واالتفاقي��ات الدولي��ة، تلك اال�س��تحقاقات 
للمنظم��ة،  بنيوي��ة  وح��دة  اإىل  حتت��اج 
تك��ن قوية ومتين��ة "، مو�س��حا اأن امل�س��اريع 
ال�س��فوية واحللول الورقية املعرو�س��ة على 
الفل�س��طينين ال تزال اإىل اأدنى م�س��توى من 
ت�سحيات طفل رفع حجره يف وجه املغت�سب.
اإط��ار  ت�س��كيل  ب�س��رورة  الياف��اوي  وطال��ب 
قي��ادي وح��دوي وطن��ي ميث��ل كاف��ة األ��وان 
�سيا�س��ية  جماع��ة  تف��رد  لع��دم  الف�س��ائل، 

بعينها باتخاذ القرارات امل�سرية.
ببع���س  النظ��ر  اإع��ادة  اأهمي��ة  عل��ى  واأك��د 
امتيازات خا�سة ال تتوافق مع العقل اجلمعي 
الفل�سطيني، ودعم الن�سال الأحداث تغرات 
جوهري��ة يف نظ��ام م ت ف، والعمل واجلدية 
ملواجهة نظام العقوبات على بع�س الف�سائل 
جان��ب  اىل  الفل�س��طينية،  وال�سخ�س��يات 
التواف��ق عل��ى امل�س��الح املتع��ددة يف املجتمع 
�س��يطرة  ع��دم  عل��ى  والعم��ل  الفل�س��طيني، 

جماعة واحدة على العملية ال�سيا�سية".
ويف الثاين من �س��هر حزيران/يونيو 1964، 
وق��ف اأحم��د ال�س��قري عل��ى من�س��ة املوؤمتر 
الوطني الفل�س��طيني، ال��ذي افتتح يف مدينة 
القد���س يف 28 اأيار/ماي��و 1964، ليعلن عن 
قيام منظمة التحرير الفل�س��طينية " ممثلة 
لل�سعب الفل�سطيني وقائدة لكفاحه من اأجل 
حتري��ر وطنه".  ومنذ ذل��ك التاريخ، حققت 
منظمة التحرير الفل�سطينية، بقيادة يا�سر 
اأهمه��ا  م��ن  كان  كب��رة،  اإجن��ازات  عرف��ات، 
نقل ق�س��ية ال�س��عب الفل�س��طيني من ق�س��ية 

اإن�سانية اإىل ق�سية وطنية .

بعد 53 عاما.. هل ينجح لقاء القاهرة في ترميم منظمة التحرير؟

فصائل تدعو إلعادة ترميم وبناء 
منظمة التحرير لتشمل الكل الفلسطيني
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�سيا�س��ة  اأن  اقت�س��اد  خ��رباء  ويوؤك��د 
التقاع��د املبك��ر الت��ي تتخذه��ا حكومة 
ع�س��ب  �ست�س��رب  اهلل  رام  يف  الوف��اق 
ب�س��كل  و�س��تنعك�س  بغ��زة،  االقت�س��اد 
كبر عل��ى احلرك��ة ال�س��رائية، وارتفاع 
ن�س��بة البطال��ة والفق��ر وتراج��ع دخل 

العائات.
ويح��ذر اخل��رباء من انعكا�س��ات �س��لبية 
والو�س��ع  غ��زة  قط��اع  عل��ى  مالي��ة 
االقت�س��ادي واملعي�س��ي يف ح��ال مل تت��م 
عملية اإحال فورية بديلة عن املوظفن 

املتقاعدين.

انعكاسات خطيرة
حمم��د  االقت�س��ادي  املخت���س  ويق��ول 
اأب��و جي��اب: "اإن �سيا�س��ة التقاعد املبكر 
ت�س��رب يف ع�سب االقت�ساد املحلي بغزة، 
وتوؤث��ر عل��ى توف��ر ال�س��يلة النقدية يف 
عل��ى  �س��لبا  وتنعك���س  املواطن��ن  اأي��دي 
حرك��ة البيع وال�س��راء، يف ح��ن اأن تلك 
ال�سيا�س��ة لها انعكا�س��ات �س��لبية خطرة 
على حركة ال�سواق وانتعا�سها، وبالتايل 

تراج��ع ق��درة املواطن على اال�س��تهاك 
يف  رك��ود  عن��ه  ينت��ج  م��ا  وه��و  والبي��ع 

احلركة ال�سرائية".
ويوؤك��د اأبو جياب يف حديث ل��� "الراأي"، 
للموظف��ن  املبك��ر  التقاع��د  �سيا�س��ة  اأن 
�س��توؤثر �س��لبا م��ن ناحي��ة ارتفاع ن�س��بة 
ال�س��يكات املرجتع��ة، وتراجع م�س��روف 
ودخل االأ�سرة الفل�سطينية وغياب كبر 
ل�س��ريحة املوظف��ن وه��و م��ا يوؤث��ر على 

امل�ستوى االقت�سادي.
ووف��ق ما ذكره ف��اإن ن�س��بة العاطلن عن 
 ،45% اإىل  و�س��لت  القط��اع  يف  العم��ل 
حيث بل��غ عدد العاطل��ن اإىل 250 األف 
تقريب��ا، يف ح��ن اأن %80 م��ن ال�س��عب 
امل�س��اعدات  يتلق��ى  بغ��زة  الفل�س��طيني 
م��ن   60% م��ن  االغاثي��ة، وم��ا يق��ارب 

العائات تعي�س حتت خط الفقر.
وفيما يتعلق بكيفية النهو�س باالقت�ساد 
املحلي بغزة، يو�س��ح اخلبر االقت�سادي 
الأي��دي  االأم��وال  ب��ث  ه��و  املطل��وب  اأن 
املواطنن وتن�س��يط احلياة االقت�سادية 
الت��ي تعال��ج كث��ر م��ن االأزمات، ا�س��افة 

ال�س��تعادة رواتب املوظفن واإعادة املواد 
االغاثي��ة للمواطن��ن وخا�س��ة الفئ��ات 

الفقرة بغزة.

السبب أزمة مالية 
من جهته يحذر اخلبر االقت�س��ادي نهاد 
ن�س��وان، من انعكا�سات �س��لبية مالية على 
قطاع غزة يف حال مل تتم عملية اإحال 
فوري��ة بديلة عن املوظف��ن املتقاعدين، 
االأمر الذي �س��يوؤثر على النفقات ويدمر 
القط��اع االقت�س��ادي، مو�س��حا اأن��ه م��ن 
املفرت�س ا�ستبدال موظف مبوظف اآخر.

االقت�س��ادي  بالو�س��ع  يتعل��ق  وفيم��ا 
ال��ذي يعي�س��ه املوظ��ف املتقاع��د، يق��ول 
التقاع��د  لل��راأي:"  حدي��ث  يف  ن�س��وان 
يعن��ي %70 م��ن الرات��ب، حي��ث تب��داأ 
م��ع  خمتل��ف  ب�س��كل  تتعام��ل  البن��وك 
املتقاع��د، وكل االمتي��ازات م��ن ع��اوات 
�س��وف  عليه��ا  يح�س��ل  الت��ي  وترقي��ات 
تتا�س��ى يف ح��ال التقاع��د"، موؤك��دا اأن 
كب��رة  جمتمعن��ا  يف  املوظف��ن  ن�س��بة 
ه��و  للموظف��ن  باجلمل��ة  التقاع��د  واأن 

للمجتم��ع. وح��ول  تقاع��د  ذات��ه  بح��د 
ال�س��بب يف قيام ال�س��لطة باتباع �سيا�س��ة 
ي�س��ر  املوظف��ن،  �س��د  املبك��ر  التقاع��د 
ن�س��وان اإىل اأن ال�س��لطة تعاين من اأزمات 
مالي��ة، وبالتايل ف��اإن تخفي�س الرواتب 
والتقاعد املبكر للموظفن �سوف يخف�س 
من ن�س��بة النفقات، اأي اأن ال�سلطة تتخذ 
م��ن تقاع��د املوظف��ن و�س��يلة باعتب��اره 

الهروب االآمن من اأزماتها املالية.

كابوس جديد
وبخ�سو�س تاأثر التقاعد على املوظفن 
م��ن ناحي��ة اجتماعي��ة ونف�س��ية، يقول 
االأخ�س��ائي االجتماعي والنف�س��ي زهر 
ماخ��ة: "اإن التقاع��د املبك��ر وخا�س��ة 
ل�س��غار ال�س��ن كما يح��دث االآن ل��ه اآثاره 
ال�س��لبية حتديدا يف ظل و�سع اقت�سادي 
�س��يء مي��ر به كث��ر م��ن املوظف��ن، فمن 
ارتف��اع  ظ��ل  يف  اقت�س��ادية  ناحي��ة 
بكث��ر  والتزامه��م  االأف��راد  مديوني��ة 
م��ن القرو���س وغره��ا، ج��اء التقاع��د 
مبثاب��ة كابو���س جديد عليه��م يزيد من 

معاناتهم".
وي�س��يف ماخة يف حديثه ل��� "الراأي": 
وال�س��عور  االقت�س��ادي  والقلق  "اخل��وف 
بالف��راغ خا�س��ة يف ظ��ل التفك��ر بعودة 
بع���س املوظفن وه��و بدون عم��ل يجعل 
الف��رد ي�س��عر مبزيد من املعاناة لتت�س��كل 
املره��ق  ال�س��لبي  والتفك��ر  الكاآب��ة 

بامل�ستقبل وال�سعور بعدم الفائدة".
للموظ��ف يف  املبك��ر  التقاع��د  ويت�س��بب 
تفك��ره الدائ��م بغي��اب دوره الوظيف��ي 
واملجتمع��ي، وزيادة اأعب��اء احلياة تدفع 
ال�س��لبي  النف�س��ي  لا�ست�س��ام  البع���س 
م��ن كاآب��ة واكتئ��اب وقلق وغي��اب معامل 
البع���س  وحماول��ة  والف��رح،  الن�س��اط 
باأعم��ال  امل�س��هد  ذل��ك  م��ن  اله��روب 
واأفع��ال ان�س��حابية خاطئ��ة، كاالإفراط 
باالإ�س��افة  الكث��ر،  ال�س��هر  اأو  بالن��وم 
امل�س��اعر  تل��ك  البع���س  ا�س��قاط  اىل 
ال�س��يئة عل��ى االآخرين، وم��ن هنا تظهر 
امل�س��اكل االجتماعية واالأ�س��رية وبع�س 
يق��ول  م��ا  وف��ق  اخلاطئ��ة،  ال�س��لوكيات 

ماخة.

التقاعد المبكر.. ضربة في "خاصرة" اقتصاد غزة

غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
متار���س  اهلل  رام  يف  الوف��اق  حكوم��ة  ت��زال  ال 
�سيا�س��ة التقاع��د املبكر �س��د املوظف��ن يف غزة، 
و�س��ط حالة من ال�س��ياع والت�س��تت والقلق الذي 
يعي�س��ه هوؤالء املوظفن يف ظل احل�س��ار املطبق، 
وانت�س��ار البطال��ة وارتفاع ن�س��بة الفقر، و�س��وء 

االأو�ساع االقت�س��ادية واالجتماعية واملعي�سية 
للمواطن يف القطاع.

واأ�س��درت حكومة الوفاق الوطن��ي يف الرابع من 
متوز/يوليو املا�س��ي، ق��رارًا باإحال��ة 6145 من 
موظفي قطاع غزة اإىل التقاعد املبكر، من بينهم 

اآالف العاملن يف قطاعي ال�سحة والتعليم. 

ويبل��غ عدد موظف��ي ال�س��لطة 156 األف موظف 
م��دين وع�س��كري، منه��م 62 األًفا من غ��زة )26 
األف مدين، 36 األف ع�سكري(، يتقا�سون قرابة 
54 مليون دوالر �س��هرًيا، وتبلغ ن�س��بة غزة 40 
يف املائ��ة من اإجم��ايل املوظفن، بح�س��ب بيانات 

�سادرة عن وزارة املالية الفل�سطينية.
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غزة –الراأي
على م��دار ع�س��ر �س��نوات خل��ت، خا�س 
يف  الفل�س��طيني  امل��دين  الدف��اع  جه��از 
قطاع غ��زة اأق�س��ى الظ��روف واملعيقات 
الت��ي تعجز ع��ن حتملها دوٌل م�س��تقرة؛ 
يف ظل ح�س��ار متوا�سل وحروب متكررة 
مقدرات��ه  اأنهك��ت  طبيعي��ة،  وك��وارث 
وا�س��تنزفت معدات��ه الت��ي مل تتج��دد 

طوال تلك االأعوام ب�سبب احل�سار.
ويف هذا ال�سياق اأكد اللواء نا�سر م�سلح 
مدير ع��ام جه��از الدفاع امل��دين، خال 
"ملوق��ع الداخلي��ة" اأن  حدي��ث خا���س 
اجلهاز �س��مد على مدار 10 �س��نوات من 
احل�س��ار، ب�س��واعد طواقم��ه امليداني��ة 
التي مل  االإ�سعاف"،  االإنقاذ،  "االإطفاء، 

تفرت عزميتها يف اأ�سعب الظروف.

مقدرات الجهاز
وع��ن واق��ع الدف��اع امل��دين قب��ل ع�س��ر 
�س��نوات يقول اللواء م�س��لح: "بلغ عدد 
منت�س��بي اجله��از قب��ل 2007 )889( 
العظم��ى  الغالي��ة  ا�س��تنكفت  منت�س��بًا، 
اأح��داث االنق�س��ام، فيم��ا  منه��م عق��ب 
ا�س��تمر )71( منت�س��بًا منه��م فق��ط يف 

تاأدية مهامهم داخل اجلهاز".
وتابع: "ولكي ي�س��تمر اجلهاز يف تقدمي 
خدماته االإن�سانية بعد تلك االأحداث، 
وا�س��لت الك��وادر الت��ي بقيت عل��ى راأ�س 
عمله��ا اللي��ل بالنه��ار م��ن اأج��ل اإع��ادة 
بن��اء اجلهاز من جديد، وذلك من خال 
ا�س��تيعاب وتدري��ب وتاأهي��ل ع��دٍد م��ن 

اأفراد القوة التنفيذية واملتطوعن".
ع��ام  نهاي��ة  حت��ى   2008 ع��ام  فمن��ذ 
2016 مت زي��ادة ق��وة الدف��اع امل��دين 
م��ن  منت�س��بًا،   )676( الع��دد  لي�س��بح 
خ��ال فت��ح ب��اب التوظي��ف للطاق��ات 
والكوادر الب�س��رية ح�س��ب التخ�س�سات 

الازمة.
مراك��ز  ع��دد  اأن  م�س��لح  الل��واء  وذك��ر 
الدف��اع امل��دين بل��غ 16 مرك��زًا يف ع��ام 
واملراكز  املقرات  من  عدد  وكان   2007
عبارة عن مباٍن موؤقتة، باالإ�س��افة اإىل 
توفر عدد من ال�سيارات واملعدات ومواد 

االإطفاء ب�سكل جيد.
ولف��ت اإىل اأن مديري��ة الدف��اع امل��دين 
ميداني��ة  مركب��ة   49 حالي��ًا  متتل��ك 
 25 اإطف��اء،  �س��لم   1" ت�س��مل  عامل��ة 
�سيارة اإطفاء، 3 �سيارة اإنقاذ، 7�سيارات 
�سهريج، 13 �سيارة اإ�سعاف"، منوهًا اإىل 
اأنه يتم ترميمها ب�س��كل دوري بدعم من 

املوؤ�س�سات اخلرية.

آثار الحصار والعدوان
لك��ن تلك املق��درات مل تدم عل��ى حالها 
طويًا فقد كانت احلروب واالعتداءات 
االحت��ال،  ق��وات  قب��ل  م��ن  املتك��ررة 
واحل�س��ار، والك��وارث الطبيعي��ة خال 
ب��اأن  كفيل��ة  املا�س��ية،  �س��نوات  الع�س��ر 
ُتنهكها وتوؤثر ب�س��كل �س��لبي على كفاءة 

اأدائها.
ويف ه��ذا ال�س��ياق ن��وه مدير ع��ام جهاز 
الدفاع املدين اإىل اأن احل�س��ار والعدوان 
اأثرا ب�سكل كبر على املعدات، فاأ�سبحت 
متهالك��ة باالإ�س��افة اإىل النق�س الكبر 
فيه��ا وذلك نتيجة اال�س��تخدام املتكرر، 
يف ظ��ل من��ع �س��لطات االحت��ال دخول 
العدي��د م��ن االأجه��زة واملع��دات املهمة 
مثل ) جهاز الك�س��ف ع��ن االأحياء حتت 
– جه��از  التنف���س  – جه��از  االأنقا���س 

الك�سف عن الغازات ال�سامة(.
وفيم��ا يتعل��ق باملركب��ات فق��د اأ�س��حت 
عل��ى حد قول��ه، متهالكة ب�س��بب القدم 
اال�س��تهداف،  وكذل��ك  واال�س��تهاك 
مو�س��حًا اأن املركب��ات يف جممله��ا كان��ت 
م�س��تعملة من��ذ توريدها للدف��اع املدين 
اإىل  باالإ�س��افة  الت�س��عينات،  منت�س��ف 
الغي��ار  قط��ع  توف��ر  �س��عوبة  م�س��كلة 
الازم��ة لعملي��ات ال�س��يانة الدوري��ة، 

وعدم توفرها يف ال�سوق املحلي.
ولفت اإىل اأن هن��اك نق�ٌس كبر يف مواد 
االإطفاء، وذلك ال�ستهاك كميات كبرة 
منه��ا نتيج��ة احلرائ��ق الناجم��ة ع��ن 
اال�ستهدافات من قبل جي�س االحتال، 
باالإ�س��افة اإىل احلرائ��ق الناجم��ة من 
االآث��ار املرتتبة عن احل�س��ار الذي دفع 
املواطنن ال�س��تخدام و�س��ائل االإ�ساءة 

البديلة غر االآمنة.
م��واد  توف��ر  ع��دم  اأدى  "كم��ا  وتاب��ع: 
االإطف��اء يف ال�س��وق املحل��ي اإىل ارتفاع 
اأ�س��عارها ب�س��كل كبر واإعاق��ة توفرها 
مب�س��تودعات الدفاع امل��دين، مما دفعنا 
اإىل ا�س��تخدام مواد اإطفاء بديلة لكنها 
ذات فعالية اأقل يف التعامل مع احلرائق 

ك�سابقتها".
ونّب��ه اإىل اأن الدف��اع امل��دين ُيع��اين من 
عدم توفر معدات ال�س��امة ال�سخ�سية 
اخلا�س��ة برجال االإطفاء، نتيجة عدم 
ال�س��ماح باإدخاله��ا م��ن قب��ل االحتال، 
وا�س��تهاك جمي��ع املع��دات الت��ي كانت 

وعل��ى  �س��نوات،  ع�س��ر  قب��ل  متوف��رة 
وج��ه اخل�س��و�س تلك املع��دات املتعلقة 
بعملي��ات االإنق��اذ واالإطف��اء اخلا�س��ة 
بالوقاي��ة من الله��ب والغازات ال�س��امة 

واملواد الكيميائية اخلطرة.

إنجازات مهمة
ورغم كل تلك الظروف، اإال اأن املديرية 
العامة للدفاع املدين ا�ستمرت يف تقدمي 
خدماته��ا االإن�س��انية وقدم��ت اإجنازات 
مميزة حاولت فيه��ا التغلب جزئيًا على 
احل�س��ار ونق�س املع��دات، حيث تو�س��ل 
خ��رباء اجله��از الإنت��اج م��ادة "الف��وم" 
وه��ي مادة رغوي��ة ُت�س��تخدم يف اإخماد 

احلرائق البرتولية وال�سائلة.
امل��ادة  ه��ذه  اأن  م�س��لح  الل��واء  وب��ّن 
اأثبتت كفاءتها ب�س��كل وا�س��ح من خال 
ال�س��رعة الفائق��ة يف اإخم��اد احلرائ��ق 
اأن  اإىل  الفت��ًا  وال�س��ائلة،  البرتولي��ة 
الدف��اع امل��دين جل��اأ الإنت��اج ه��ذه املادة 
بعد �سعوبة توفرها وتكلفتها العالية، 
ب�س��بب احل�س��ار، ومت العم��ل عليه��ا من 
خ��ال البدائ��ل املوج��ودة وبع��د ع��دة 

جتارب ليتم ت�سنيعها بتكلفة اأقل.
م��ع  بالتع��اون  املديري��ة  نف��ذت  كم��ا 
موؤ�س�س��ة اأم��ان ماليزي��ا م�س��روع اإع��ادة 
تاأهيل وترميم 23 �سيارة اإطفاء واإنقاذ 
وتزويدها بكل م��ا يلزمها، بعد اأن كانت 
غر �س��احلة لا�س��تخدام اإثر تدمرها 
ب�س��كل كلي خال الع��دوان املتكرر على 

القطاع.
وذك��ر الل��واء م�س��لح اأن تكلف��ة اإع��ادة 
ترمي��م تل��ك املركب��ات بل��غ 160 األ��ف 
دوالر موزع��ة عل��ى النح��و التايل: 17 
�س��يارة اإطفاء، 3 �س��يارة اإنقاذ، 2 �سيارة 
تن��ك مي��اه، لتزوي��د �س��يارة االإطف��اء، 

و�سيارة ال�سلم الوحيدة يف قطاع غزة.
وعل��ى مدار ع�س��ر �س��نوات م�س��ت نّفذت 
و750  األ��ف   53 امليداني��ة  الطواق��م 
مهم��ة تنوع��ت م��ا ب��ن اإطف��اء واإنق��اذ 

واإ�س��عاف وتزوي��د، م��ن بينه��ا 10 اآالف 
وف��اة  ح��االت  وانت�س��ال  اإنق��اذ  مهم��ة 
نفذته��ا ف��رق االإنق��اذ البح��ري خ��ال 
ال�س��نوات املا�س��ية قب��ل اأن تنقل مهمة 
ال�س��واطئ  عل��ى  امل�س��طافن  تاأم��ن 

للبلديات العام املا�سي.

األمن والسالمة
كم��ا يعم��ل الدف��اع امل��دين عل��ى توف��ر 
يف  والوقاي��ة  ال�س��امة  اإج��راءات 
املن�س��اآت وامل�س��انع، وتتوىل اإدارة االأمن 
وال�س��امة املهم��ة الرئي�س��ية يف توف��ر 
ون�سر �سروطها يف جميع املن�ساآت العامة 
فيه��ا  العامل��ن  وتدري��ب  واخلا�س��ة، 
عل��ى اأعمال االأمن وال�س��امة، و�س��بط 
مت  حي��ث  ال�س��روط،  له��ذه  املخالف��ن 
اإ�س��دار 25 األ��ف و745 ت�س��ريحًا، منذ 

عام 2008 وحتى العام احلايل.
تل��ك  وال�س��امة  االأم��ن  اإدارة  وتتاب��ع 
خ��ال  م��ن  دوري،  ب�س��كل  املن�س��اآت 
اجلوالت امليدانية والزيارات التفقدية 
للتاأك��د من �س��حة اإج��راءات ال�س��امة 

فيها.
وعلى �سعيد التدريب والتاأهيل، و�سعت 
اإدارة التدري��ب يف الدفاع املدين خططًا 
تدريبية متكاملة، بهدف ن�س��ر التوعية 
واأ�س���س ال�س��امة وخلق ثقاف��ة الدفاع 
املدين الذاتية على �س��عيدي املوؤ�س�سات 
الر�س��مية واالأهلي��ة واملواطن��ن، فعلى 
مدار الع�س��ر �س��نوات عقد اجلهاز األفن 
و673 دورة تدريبية ا�ستفاد منها 346 
األف و455 �سخ�س��ًا من خمتلف �س��رائح 
املجتم��ع من ط��اب ون�س��اء وموؤ�س�س��ات 

وجمعيات متنوعة.

الرؤية المستقبلية
لعم��ل  امل�س��تقبلية  الروؤي��ة  وح��ول 
اجله��از، اأع��رب اللواء م�س��لح ع��ن اأمله 
امل�س��احلة،  اتف��اق  تطبي��ق  اإمت��ام  يف 
وتوحي��د موؤ�س�س��ات ال�س��لطة مب��ا فيها 

الدف��اع امل��دين، لك��ي يتمكن م��ن توفر 
احتياجات��ه ملوا�س��لة عمل��ه يف خدمة 
املواطن��ن، �س��يما واأنه جه��از خدماتي 

بحت.
بالتدخ��ل  الوف��اق  حكوم��ة  وطال��ب 
ال�سريع والعاجل الإمداد الدفاع املدين 
يف غزة باالإمكانات املادية والب�س��رية، 

خا�سة يف ظل حلول ف�سل ال�ستاء.
اإىل  امل��دين  الدف��اع  جه��از  ويتطل��ع 
ت�س��كيل فرق م��ن املتطوع��ن وتاأهيلهم 
بامل�س��تلزمات  واإمداده��م  وتدريبه��م، 
للقيام مب�س��اندة مه��ام الدفاع املدين يف 

االأحياء واحلاالت الطارئة.

خطة الشتاء
ويتعر���س قطاع غزة كغره من املناطق 
ملخاط��ر الك��وارث الطبيعي��ة الناجت��ة 
ع��ن ف�س��ل ال�س��تاء وت�س��اقط االأمطار، 
ناهيك ع��ن اإج��راءات االحتال الذي 
ُيْق��دم على فت��ح بع�س ال�س��دود املائية 
احلدودية ما ُيوؤثر ب�س��كل مبا�س��ر على 

التجمعات ال�سكنية املحيطة.
واأك��د الل��واء م�س��لح اأن الدف��اع امل��دين 
ي�س��ع مع بداية كل مو�س��م �ستاء خطة 
متكامل��ة خ��ال ه��ذا الف�س��ل لتجن��ب 
وق��وع الك��وارث الطبيعي��ة والتخفيف 
اال�س��تعداد  طري��ق  ع��ن  اآثاره��ا،  م��ن 
وال�س��ريعة،  الفعال��ة  واال�س��تجابة 
االآلي��ات  جاهزي��ة  م��ن  والتحق��ق 
والتجهيزات التي ت�س��تخدم خال تلك 

الكوارث.
الك��وادر  تاأهي��ل  اخلط��ة  وت�س��مل 
الب�س��رية واالرتقاء مبه��ارات وقدرات 
للتدخ��ل  جاهزيته��م  ورف��ع  العامل��ن 
ف�س��ل  ح��االت  مواجه��ة  يف  الف��وري 

ال�ستاء.
واأردف قائًا: "ت�س��عى اخلطة لرت�سيخ 
الوع��ي باأعمال الدفاع املدين وتكري�س 
امله��ارات الوقائية للمجتم��ع من خال 
برام��ج تثقيفي��ة وتدريبي��ة، و�س��مان 
اآلية التن�سيق وتنظيم اجلهود ملواجهة 
حاالت الطوارئ بكف��اءة عالية وباأقل 

خ�سائر ممكنة". 
وحدد الدفاع املدين يف خطته املخاطر 
االأك��ر  واملناط��ق  حدوثه��ا،  املتوق��ع 
باالإ�س��افة  املخاط��ر،  ملواجه��ة  �س��عفًا 
لعمل جوالت ميدانية ا�ستك�سافية على 

املناطق املعر�سة للخطر.
ورغ��م كل تلك الظ��روف، اإال اأن الدفاع 
خدمات��ه  تق��دمي  يف  م�س��تمٌر  امل��دين 
االإن�س��انية من مهام "االإطفاء واالإنقاذ 
واالإ�س��عاف"، ب��كل ج��دارة واقتدار، يف 
ظ��ل االحتياج��ات امللح��ة والتحديات 
اجل�س��يمة، فكان��ت املديري��ة رائدة يف 

امل�ساركة با�ستقرار اجلبهة الداخلية.
ختام��ًا، ع��رب الل��واء م�س��لح ع��ن اأمل��ه 
واأن  للمواطن��ن،  التام��ة  ال�س��امة  يف 
مي��ر هذا ال�س��تاء بكل اأمن و�س��ام دون 
اأرواح وممتل��كات  اأ�س��رار يف  اأي  وق��وع 

املواطنن.

الدفاع المدني استمر بتقديم الخدمات اإلنسانية رغم الحصار

نا أكثر  نا 53 ألف مهمة ونظمَّ اللواء مصلح: نفذَّ
من ألفي دورة خالل 10 سنوات
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

احتل��ت بل��دة وادى حن��ن م��ن قب��ل االحت��ال ال�س��هيوين 
بتاري��خ 17 ني�س��ان ، 1948وكانت تبعد م��ن مركز املحافظة 
، ويبلغ متو�س��ط ارتفاعها عن �س��طح  9 ك��م غ��رب الرمل��ة 
البح��ر ح��وايل50 م��رت ، حيث قامت عملية ع�س��كرية �س��د 
اأهايل تلك القرية بزعامة نح�س��ون ، وو�سل التدمر اإىل اأن 
اغلبية البيوت دمرت على االكر مت اغت�ساب بيتن من قبل 
ال�سهاينة. ويرجع �سبب نزوح اأهايل تلك البلدة اإىل نتيجة 
الحتال او نزوح �س��كان بلدة جم��اورة ،ومت تطهرها عرقيا 
بالكام��ل ،واقيم��ت عل��ى انقا�س��ها ،”م�س��تعمرة ني�ست�س��يونا 

حنن وادي  لقرية  ولي�ست  للم�ستوطنة  ال�سورة  “وهذه 
احتال قرية وادي حنن وتطهرها عرقيا

ي�س��ر املوؤرخ االإ�س��رائيلي ِبن��ي موري�س اإىل اأن �س��كان القرية 
ف��روا، يف 17 ني�س��ان/اأبريل 1948، م��ن ج��ّراء اال�س��تياء 
عل��ى بل��دة جم��اورة. لكن، ومب��ا اأن��ه مل حتدث اأي��ة عمليات 
ع�س��كرية �س��هيونية مهم��ة يف اجل��وار، يف ذلك الوق��ت، فاإن 
ا�س��م تلك البلدة املجاورة يبقى جمهواًل. اأقرب املخاطر على 
القري��ة كان يبع��د م�س��افة ما اإىل ال�س��رق، يف مم��ر القد�س، 
حي��ث كان ل��واء غفعات��ي قد اأجن��ز عملية نح�س��ون، وحيث 
كانت جمزرة دير يا�سن قد ارُتكبت منذ اأكر من اأ�سبوع. اأما 
القري��ة املجاورة الوحي��دة االأُخرى التي رمب��ا كانت اأُخليت 
من �س��كانها، يف ذلك الوقت، فهي �س��رفند اخل��راب التي ُروي 
اأنها اأخليت من �سكانها يف 20 ني�سان/اأبريل، خوفًا من هجوم 
�س��هيوين. ولئ��ن كانت ه��ذه التواريخ �س��حيحة، فمن اجلائز 
اأن تك��ون قري��ة وادي حن��ن ا�س��ُتهدفت اأو ُه��ددت، كجارتها 
�س��رفند اخلراب، يف �س��ياق حملة ))التطهر(( التي نفذتها 
ال�س��هل  اأيار/ماي��و يف  ني�س��ان/اأبريل واأوائ��ل  الهاغان��اه يف 
ال�س��احلي، اأو يف اأثن��اء تطوي��ق ياف��ا يف الن�س��ف الث��اين من 

ني�سان/اأبريل.

القرية اليوم
ُحّول امل�س��جد اإىل كني�س لليهود يدعى غوالت ي�س��رائيل. وقد 
�سلم نحو ع�سرة منازل؛ منها منزل كان لل�سيخ �سليمان الفاروقي 
ت�س��كنه اأُ�س��ر يهودية االآن. وه��و منزل من طبقت��ن، له مظهر 
مباين لل�س��قق ال�س��كنية وينق�س��م اإىل خم�س وحدات لكل منها 
�س��رفة اأمامية. كما ُحّول منزل ابن حامد، ذو العمارة الرائقة 
وال�س��قف املزّوى على �س��كل اجلملون، اإىل م�ست�س��فى لاأمرا�س 
العقلية. وي�ستعمل اجلي�س االإ�سرائيلي منزل اأبو عمر اأفندي، 
االأ�س��به بالق�س��ر، الأغرا���س غر حم��ددة ويحظر ت�س��ويره. 

�س��جر اخل��روع وال�س��رو  م��ن  املوق��ع جمموع��ات  وي�س��اَهد يف 
والتوت. اأما االأرا�سي املحيطة، فيزرعها االإ�سرائيليون.

المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية
يف �س��نة 1883، اأُن�س��ئت م�س��تعمرة ني�س ت�س��يونا يف اجلانب 
الغرب��ي م��ن الطريق ال�س��احلي املمت��د بن غ��زة ويافا. ومع 
تو�س��عها �ُس��ّيد بع�س اأبنيتها على اأرا�سي القرية. كما ُدجمت 
م�س��تعمرة كف��ار اأه��ارون، التي اأُن�س��ئت يف �س��نة 1948 على 

اأرا�سي القرية، يف م�ستعمرة ني�ست�سيونا.

قرية وادي حنين 
المهجرة قضاء الرملة

غزة- الراأي
دع��ت بلدية غ��زة املواطن��ن يف املدينة لعدم 
اإلقاء النفايات وخملفات االأطعمة يف �س��بكات 
ال�س��رف ملن��ع ان�س��داد ال�س��بكات وطفحه��ا يف 

ال�سوارع واملناطق العامة .
واأك��دت البلدية اأنها تن�س��ر ب�س��كل دوري مواد 
االإع��ام  و�س��ائل  ع��رب  للمواطن��ن  توعوي��ة 
التوا�س��ل  موق��ع  عل��ى  و�س��فحتها  املختلف��ة 
" به��دف تعزي��ز  ب��وك  " في���س  االجتماع��ي 
الوع��ي ل��دى املواطنن واحلفاظ عل��ى نظافة 

املدينة وال�سحة البيئية . 
 وق��ال م�ست�س��ار مدي��ر ع��ام املي��اه وال�س��رف 
اإن طواق��م  املنع��م حمي��د  . عب��د  ال�س��حي م 
ال�س��رف ال�سحي عاجلت نحو )1700( اإ�سارة 
طف��ح �س��رف �س��حي خ��ال �س��هر ت�س��رين اأول 
/ اأكتوب��ر املا�س��ي يف كاف��ة مناط��ق واأحي��اء 
املدين��ة ، باالإ�س��افة اإىل �س��فط ) 110( بئرا 
ملياه ال�س��رف ال�س��حي، وتعزيل ) 160( منها 
وتنفيذ اأعمال ال�سيانة ل� ) 70( منها لل�سرف 
ال�س��حي . وب��ن اأن اأعم��ال تنظي��ف وتعزي��ل 
م�س��ارف مي��اه االأمط��ار �ست�س��تمر طيلة ف�س��ل 
ال�ستاء و�سيتم الرتكيز على املناطق املنخف�سة 

مي��اه  به��ا  يتجم��ع  الت��ي  الط��رق  وتقاطع��ات 
االأمط��ار بهدف ت�س��هيل عملية ت�س��ريف املياه 
ال�س��يما يف اأوقات الت�س��اقط الكثي��ف لاأمطار 
.  ودع��ا حمي��د املواطنن يف املدينة ل�س��رورة 
اإتباع االإر�سادات التي ن�سرتها دائرة العاقات 
العامة واالإع��ام يف البلدي��ة واملحافظة على 
النظاف��ة وعدم اإلقاء النفايات يف �س��يول مياه 
االأمط��ار حت��ى التنجرف وتوؤدي اإىل ان�س��داد 

م�سارف مياه االأمطار .  
واأ�س��اف اأن��ه مت خال ال�س��هر املا�س��ي تركيب 
1650( م��رتا م��ن خط��وط ال�س��رف  نح��و ) 
ال�س��حي يف ع��دة �س��وارع فرعي��ة ورئي�س��ة يف 
ح��ي ال�س��جاعية  منه��ا: �س��وارع 1000 م��رتا 
ب�س��وارع متفرع��ة م��ن �س��ارع الريا���س وحت��ى 
مفرتق البلتاجي و�سارع الكرامة �سرق املدينة، 
وتركيب ) 150( مرتا يف �سارع حبيب، وكذلك 
تركي��ب ) 500( م��رتا يف �س��وارع متفرعة من 

�سارع بغداد باحلي .  
املواطن��ن  دع��ت  ق��د  غ��زة  بلدي��ة  وكان��ت 
املتعلق��ة  ال�س��كاوي  ع��ن  واالإب��اغ  للتوا�س��ل 
ال�س��رف  �س��كاوي  ومنه��ا  البلدي��ة  بخدم��ات 

ال�سحي وجتمعات مياه االأمطار .

غزة- الراأي
اأ�سدرت وزارة الداخلية -ال�سق املدين 
اأول"  "ت�س��رين  اأكتوب��ر  �س��هر  خ��ال 
�س��رة  ُح�س��ن  �س��هادة   1849 املا�س��ي 
و�س��لوك يف االإدارة املركزية ويف كافة 
دوائر ال�سوؤون العامة مبديريات وزارة 

الداخلية اخلم�سة.
دائ��رة  ن�س��رته  تقري��ر  وبح�س��ب 
اخلدمات والن�س��اطات العامة يف وزارة 
الداخلية �سباح اليوم اخلمي�س، اأظهر 
اأن وزارة الداخلية اأ�سدرت خال �سهر 
اأكتوب��ر 166 �س��هادة يف املقر الرئي�س 

لوزارة الداخلية -غ��رب مدينة غزة، 
اإ�س��افة اإىل 613 �س��هادة يف مديري��ة 

داخلية غزة.
داخلي��ة  مديري��ة  اأ�س��درت  كم��ا 
اإ�س��دار  ومت  �س��هادة،  خانيون���س299 
داخلي��ة  مديري��ة  يف  255�س��هادة 
ال�سمال. وبح�س��ب التقرير، مت اإ�سدار 
داخلي��ة  مديري��ة  يف  268�س��هادة 
الو�س��طى، كما مت اإ�س��دار 248 �سهادة 

يف مديرية داخلية رفح.
وتلف��ت دائ��رة اخلدمات والن�س��اطات 
ب��وزارة الداخلي��ة اأن اإ�س��دار �س��هادة 

للمواط��ن  وال�س��لوك  ال�س��رة  ُح�س��ن 
م��ن  ُبره��ة  ي�س��تغرق  الفل�س��طيني 
الوق��ت" اأق��ل من ع�س��ر دقائ��ق"، منذ 
ت�س��ليم املواطن الطلب وحتى ا�ستامه 

ال�سهادة موقعة من وزارة الداخلية.
غالبي��ة  اأن  الداخلي��ة  وزارة  وتوؤك��د 
يح�س��لون  غ��زة  قط��اع  يف  املواطن��ن 
عل��ى ه��ذه ال�س��هادة وَم��ْن مل يح�س��ل 
عليها هم ع��دد قليل ج��دًا، هم اأولئك 
الذي ُحوكموا بق�س��ايا جنائية، وذلك 
للحف��اظ على اأم��وال واأعرا�س ودماء 

النا�س.

لمنع انسداد الشبكات

البلدية تدعو  لعدم إلقاء 
النفايات في شبكات الصرف

إصدار 1849 شهادة حسن سيرة وسلوك 
للمواطنين خالل أكتوبر
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وكاالت- الراأي
جاء يف تقرير ل�س��حيفة "ميدل اإي�س��ت اآي":"مت�سي 
ال�س��عودية متج��اوزة االأردن يف اندفاعها نحو تطبيع 
العاق��ات م��ع االحت��ال، اإذ تق��دم تن��ازالت عن حق 
الاجئن الفل�سطينين، االأمر الذي  يهدد اال�ستقرار 
يف االأردن، ويقو���س دورها كراع لاأماكن املقد�س��ة يف 
القد���س، بح�س��ب ما �س��رح به ملوق��ع ميدل اإي�س��ت اآي 

م�سوؤول كبر مقرب من الديوان امللكي يف عمان".
واتهم امل�س��وؤول، الذي حتدث �س��ريطة عدم االإف�ساح 
ع��ن هويت��ه، ويل العه��د ال�س��عودي االأم��ر حممد بن 
�س��لمان بالتعام��ل م��ع االأردن ب��ازدراء، وق��ال: "اإن��ه 
يتعامل م��ع االأردنين وال�س��لطة الفل�س��طينية كما لو 
كانوا عبيدا وهو ال�س��يد، وعلينا اأن نتبعه فيما يفعل. 

ال هو ي�ست�سرنا، وال هو ين�ست اإلينا."
�س��به  ت�س��ريبات  بع��د  عم��ان  يف  النواقي���س  دق��ت 
ر�س��مية تق��ول اإن ال�س��عودية عل��ى ا�س��تعداد للتنازل 
ع��ن ح��ق الع��ودة الفل�س��طيني، مقاب��ل و�س��ع القد�س 
حت��ت ال�سيا�س��ة الدولية كجزء من �س��فقة �س��ام يف 
ال�س��رق االأو�س��ط مبا يفتح املجال اأمام اإقامة حتالف 
اإي��ران. م��ن �س��اأن  (�سعودي-"اإ�س��رائيلي"( ملواجه��ة 
�س��فقة كهذه اأن تقو�س الو�س��ع اخلا���س الذي يتمتع 
به االأردن كراع للم�س��جد االأق�س��ى، كما هو من�سو�س 
عليه يف املعاه��دة التي اأبرمها االأردن مع "اإ�س��رائيل" 

يف عام 1994.
يقول امل�س��وؤول االأردين: "ن�س��ف �سكان االأردن هم من 
الفل�س��طينين، واإذا م��ا دار حديث ر�س��مي يف الريا�س 
ح��ول التن��ازل عن حق العودة، فاإن ذلك �س��يوؤدي اإىل 
اندالع حالة من اال�س��طراب يف اململكة. فهذه ق�سايا 
بالغ��ة احل�سا�س��ية بالن�س��بة لاأردني��ن م��ن ال�س��فة 

ال�سرقية وبالن�سبة للفل�سطينين على حد �سواء".

رد الفعل األردني
ي�س��كل الفل�سطينيون يف واقع االأمر %65 من ال�سكان 
يف االأردن، ومعظمه��م ينح��درون من ال�س��فة املحتلة. 
وه��وؤالء يحمل��ون اجلن�س��ية االأردني��ة، وي�س��تفيدون 
م��ن الرعاي��ة الطبي��ة، لكنه��م ال يحظ��ون بتمثيل يف 
الربملان يتنا�س��ب م��ع عددهم، ويكاد يك��ون وجودهم 
داخ��ل اجلي���س االأردين ويف اأجه��زة االأم��ن االأردنية 
معدوم��ا. واأ�س��ار امل�س��وؤول االأردين اإىل اأن منح هوؤالء 

الفل�س��طينين مزي��دا م��ن احلق��وق يف االأردن ميك��ن 
ال�س��كان  اأو�س��اط  يف  عني��ف  فع��ل  رد  اإىل  ي��وؤدي  اأن 
الو�س��ع  لت�س��وية  �س��فقة  اأي  اإن  وق��ال  االأردني��ن. 
النهائي يدخل فيها الاجئون الفل�س��طينيون ال بد اأن 
ت�س��تمل على حزمة تعوي�سات لاأردن، تتوقع اململكة 

اأن ت�ستلمها كدولة.
وفيما يتعلق بال�سفقة ذاتها، قال امل�سوؤول االأردين اإن 
م��ا عر�س موؤخ��را على الرئي�س حممود عبا�س، اأ�س��واأ 
بكثر مما كان معرو�سا عليه من قبل. وقال امل�سوؤول: 
العاقات  �سلمان هو تطبيع  بن  ي�سغل حممد  ما  "كل 
ال�س��عودية مع "اإ�سرائيل"، وال �سيء غر ذلك يعنيه. 
اإن��ه بحاجة اإىل ورقة تن ت�س��رته بينما يبداأ عملية 

التطبيع هذه".
وب�س��كل م�س��تقل، اأك��د م�س��در غرب��ي منف�س��ل، عل��ى 
�س��لة ببع�س االأمراء ال�س��عودين اأهمية "اإ�س��رائيل" 
كعامل وراء موج��ة االعتقاالت االأخرة يف الريا�س، 
التي ا�س��تهدفت اأمراء وبع�سا من كبار رجال االأعمال 

وال�سخ�سيات ال�سعودية االأخرى املتنفذة.
وقال اإن عددا من ال�سخ�سيات التي األقي القب�س عليها 
بحج��ة مكافحة الف�س��اد، وه��ي االآن ره��ن االعتقال، 
كانت تقوم بدور "حرا�س البوابة" للتمويل ال�سعودي 
املتج��ه اإىل كي��ان االحت��ال. واأع��رب عن راأي��ه باأن 
حممد بن �س��لمان اأراد اال�س��تفراد بهذه االت�س��االت، 
واحتكاره��ا لنف�س��ه. وله��ذا ال�س��بب ت�س��اءل م��ا اإذا 
كان اأولئ��ك املوقوف��ون �س��يقدمون ملحاكم��ة علنية اأم 

�ستجرى لهم حماكمات �سرية.
ونف��ى امل�س��در اأن يك��ون م��ا يج��ري يف ال�س��عودية هو 
حمل��ة حقيقي��ة �س��د الف�س��اد، وق��ال: "اآل �س��عود ال 
يحكم��ون اململك��ة العربية ال�س��عودية، ب��ل ميلكونها. 
ه��ذه هي روؤيتهم لاأمور. ي��رون اأنهم هم الذين عملوا 
يكون��وا  اأن  ميك��ن  ال  ولذل��ك  ميلكونه��ا،  فه��م  البل��د، 

فا�سدين".
ال�س��عوديون يف حالة م��ن املواجهة التام��ة، ويعملون 
عل��ى زعزع��ة االأو�س��اع يف لبن��ان. ول��و اأرادت اإي��ران 
االنتق��ام، فاإنه��ا �س��تنتقم يف اأي مكان تري��ده يف كافة 

اأرجاء املنطقة.
ومما يقلق الديوان امللكي يف عمان ذلك ال�سغط الذي 
ميار���س عل��ى االأردن لان�س��مام اإىل احلمل��ة املعادية 
الإي��ران، وما ميكن اأن يرتتب م��ن عواقب وخيمة عما 

يعتربونه �سيا�سات �سعودية “خرقاء".
وقال امل�س��در: "تتجه االأمور يف �س��وريا ل�سالح اإيران 
وحلفائها، وكان االأردن ي�سعى الأن يفتح قنوات ات�سال 
م��ع اإيران ورو�س��يا، وتهدئة االإيرانين؛ للتو�س��ل اإىل 
ن��وع م��ن االتف��اق يف اجلن��وب، اإال اأن ال�س��عودين يف 
حال��ة م��ن املواجه��ة التام��ة، ويعملون عل��ى زعزعة 
االأو�س��اع يف لبنان.. ولو اأرادت اإي��ران االنتقام، فاإنها 
�س��تنتقم يف اأي مكان تريده يف كاف��ة اأرجاء املنطقة، 
االأمر الذي �س��يوؤثر على االأردن ب�س��كل مبا�س��ر، وهذا 

هو اآخر ما يريده االأردن منهم."
عندما �سغط ال�س��عوديون عليه، قام االأردن بتقلي�س 
عاقات��ه الدبلوما�س��ية م��ع قط��ر، لكن��ه مل يقطعها 
متاما كم��ا فعلت البحرين واالإمارات العربية املتحدة 
وم�س��ر يف الي��وم الذي اأعلن في��ه فر�س احل�س��ار، اإال 
اأن م��ا فعل��ه االأردن ه��و اأن��ه اأغل��ق مكات��ب اجلزيرة، 
و�س��بكة التلفزيون القطرية، التي طلبت ال�س��عودية 

من الدوحة اإغاقها.
وعلى عك�س ما جرى مع الرئي�س الفل�س��طيني حممود 
عبا���س، مل ُي��دع امللك عبد اهلل للتوج��ه اإىل الريا�س 
للتعبر �سخ�س��يا ع��ن هذه االإحباط��ات. بل توجه يف 
زي��ارة اإىل البحري��ن، لكنه ع��اد بعدها مبا�س��رة اإىل 

باده.

الوعود المنكوثة
االقت�س��اد، ه��و امل�س��در الثالث لقل��ق االأردني��ن اإزاء 
الطريق��ة التي يت�س��رف بها ال�س��عوديون، فقد خ�س��ر 
االأردن اأمواال نتيجة للمقاطعة االإقليمية املفرو�س��ة 
على قطر، وهو االآن يخ�س��ر دخا كان يرده من عبور 
الب�سائع ب�س��بب اإقدام ال�سعودية على فتح معرب بري 
م��ع الع��راق يف عرع��ر، وه��و املع��رب الربي ال��ذي ظل 
مغلقا ملا يقرب من 27 عاما، منذ اأن غزا �سدام ح�سن 

الكويت يف عام 1990.
قب��ل اأن يفت��ح مع��رب عرع��ر كان��ت كل التج��ارة م��ن 
الع��راق متر ع��رب االأردن، ولك��ن مع فت��ح معرب عرعر 
�س��يبداأ الع��راق يف ا�س��تخدام املوانئ ال�س��عودية على 
البحر االأحمر؛ من اأجل الت�سدير اإىل اأوروبا بدال من 
اللجوء اإىل ميناء العقبة االأردين.  كما ت�س��ود حالة 
من الغ�سب داخل الق�سر امللكي ب�ساأن وعود ال�سعودية 
بتقدمي م�ساعدات لاأردن، اإال اأن ح�ساباته امل�سرفية 

مل يدخلها اأي من النقد املوعود حتى االآن.
امل�س��در الرابع خلن��ق االأردني��ن، فهو االإع��ان الذي 
�سدر موؤخرا عن حممد بن �سلمان حول خططه اإن�ساء 
مدينة �سخمة عالية التقنية با�سم” نيوم”، التي من 
املفرو���س اأن متتد ع��رب احلدود اإىل داخل االأرا�س��ي 

االأردنية وامل�سرية
وق��ال م�س��در اأردين اآخ��ر: "ينت��اب املل��ك عب��د اهلل 
وال�سلطة االأردنية �سعور بالغ�سب ب�ساأن وعود �سدرت 
ع��ن ال�س��عودين بتعوي���س االأردن على ما خ�س��ره من 
عوائ��د كان��ت تاأتيه م��ن قطر، اإال اأن �س��يئا مل ي�س��ل 

حتى االآن".
واأم��ا امل�س��در الراب��ع خلن��ق االأردنين، فه��و االإعان 
الذي �س��در موؤخرا عن حممد بن �سلمان حول خططه 
اإن�س��اء مدين��ة �س��خمة عالي��ة التقني��ة با�س��م نيوم، 
الت��ي م��ن املفرو�س اأن متت��د عرب احل��دود اإىل داخل 

االأرا�سي االأردنية وامل�سرية.
وق��ال امل�س��وؤول اإن االأردن مل ي��زود مبعلوم��ات كافية 
حول امل�س��روع، ما اأطلق العنان لل�سكوك باأن امل�ستفيد 
االأول م��ن عمليات اإن�س��اء املدينة لن يكون االأردن وال 
م�س��ر، واإمن��ا كي��ان االحتال ال��ذي يتمت��ع بالريادة 
يف جم��ال ال�س��ادرات ذات التقني��ة العالي��ة. وق��ال 
اإن��ه �س��درت م��ن اجلان��ب االأردين "بع���س التعليق��ات 
االإيجابي��ة"، ولكن كان رد الفع��ل على االإعان حذرا 

ب�سكل عام.
و�س��كك امل�س��وؤول فيم��ا اإذا كان��ت االحتال �س��يندفع 
نحو خو�س حرب �س��د حزب اهلل، وراأى اأن حممد بن 
�س��لمان اأخط��اأ يف تقدي��ر رد الفعل عل��ى هجومه على 
لبن��ان، على اإثر اال�س��تقالة املفاجئة الت��ي تقدم بها 
رئي�س الوزراء اللبناين �سعد احلريري من الريا�س يف 

وقت مبكر من هذا ال�سهر.
يذكر اأن احلريري، الذي يحمل اجلن�س��ية ال�سعودية 
ولديه م�س��الح جتاري��ة كبرة يف ال�س��عودية، مل يعد 
بع��د اإىل بروت، بينما عرب الرئي�س اللبناين مي�س��يل 

عون يوم االأربعاء عن اعتقاده باأنه معتقل هناك.
وقال امل�سوؤول: "اإن التحليل الذي يراه االأردن هو اأنه 
ال "اإ�س��رائيل" وال الواليات املتحدة االأمريكية �سوف 
تذهبان اإىل احلرب، واأننا نحن االأردنين �سوف ُنحمل 
عواق��ب املواجهة املبا�س��رة م��ع اإيران، و�س��وف نتكبد 

تكاليف ذلك."

هل تتنازل السعودية عن حق عودة الفلسطينيين
 والوصاية على القدس؟
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جانب من صور المسافرين عبر معبر رفح البري في اليوم األول من فتحه استثنائيًا 

 تصوير عطية درويش
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مصنع لتفريخ البيض بالطرق الحديثة بغزة 

 تصوير عطية درويش
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غزة-الراأي
يف جترب��ة تع��د االأوىل م��ن نوعه��ا يف قط��اع غ��زة، 
متكن مهند�س��ون زراعيون من زراع��ة فاكهة االأنانا�س 
اال�س��توائية، بتقني��ة زراع��ة االأن�س��جة، حي��ث متت 
زراعت��ه واأقلم��ه  االف ال�س��تات بنج��اح، وزراعته��ا 
ب�س��وبة االأقلم��ة وذل��ك مبخت��رب االأن�س��جة التاب��ع 
ل��وزارة الزراع��ة، حيث مت اإنتاج ح��وايل )10000( 
�س��تلة جاه��زة للزراع��ة يف االأرا�س��ي مبا�س��رة، حيث 
مت زراع��ة بع�س��ها كقط��ع م�س��اهدة مبحط��ة جت��ارب 

ال�ساطئ وبع�سها مت توزيعه على بع�س املزارعن.
  املهند�س��ة الزراعي��ة من��ال �س��بح قال��ت: "اإن جن��اح 
جترب��ة زراع��ة االنانا�س بتقني��ة زراعة االأن�س��جة، 
تع��د االأوىل عل��ى م�س��توى قطاع غزة، م�س��رة اإىل اأن 
بداي��ة التجربة كانت يف �س��هر مار���س 2016، وذلك 
من خال برعم لثمرة االأنانا�س للح�سول على اأعداد 
كبرة م��ن النم��وات والعمل على زراعته��ا على بيئات 
النم��و واالإكث��ار، ومن ثم اإع��ادة زراعتها عل��ى بيئات 
التجذي��ر لتدخل بعد ذلك مرحل��ة االأقلمة بزراعة 
ال�ستات يف اأ�س�س �سغرة حتتوى على تربة �سناعية 
م��ن البيتمو���س والفورمكلي��ت، ليتم بع��د ذلك عملية 
تفريده��ا ونقله��ا اإىل اأكيا�س حتتوى عل��ى البيتمو�س 
والفرموكلي��ت والرم��ل بن�س��ب مت�س��اوية، وبعد ذلك 

تكون جاهزة للزراعة باالأر�س امل�ستدمية.

وتابعت: بحم��د اهلل متت الزراعة واأقلمه ال�س��تات 
واحل�س��ول عل��ى �س��تات وزراعته��ا ب�س��وبة االأقلمة 
بواق��ع )10000 نب��ات( جاه��زة للزراع��ة باالأر�س 
  Pine apple امل�س��تدمية. ويعت��رب  نب��ات االأنانا���س
م��ن فواك��ه املناط��ق اال�س��توائية املعروف��ة بقيمته��ا 

الغذائي��ة العالية، ومعظ��م االإنتاج العاملي ي�س��تخدم 
يف الت�س��نيع الغذائ��ي والقلي��ل منه ي�س��تهلك طازَجًا، 
االأوراق  لنم��و  م�س��م�س  اإىل ج��و  االأنانا���س  ويحت��اج 
واإن�س��اج الثم��ار واأف�س��ل درجة حرارة لنم��وه من 28 

اإىل 34 درجة مئوية.

مختبر االنسجة 
ويعت��رب خمترب زراعة االأن�س��جة ه��و االأول والوحيد 
يف قطاع غزة، ويهدف اإىل االإكثار اخل�س��ري لنباتات 
خالية م��ن االأمرا�س وخا�س��ة الفرو�س��ية وباأع��داد 

كبرة خال فرتة زمنية ق�سرة.
وتاأ�س���س املخت��رب ع��ام 2009 ،اإال اأن العم��ل فيه كان 
ب�س��ورة ب�س��يطة وباإمكاني��ات قليلة وعادي��ة، اإال اأنه 
م��ع نهاي��ة عام 2014  مت تخ�س��ي�س م�س��احة جيدة 
للمخترب، من خال تطوير خمتربات وزارة الزراعة، 
حيث مت اإمداد املخت��رب باالأجهزة واملواد الكيميائية 
واخلاي��ا ال�سم�س��ية الت��ي �س��اهمت وب�س��ورة كب��رة 
يف اإمت��ام جميع مراحل من��و النبات��ات داخل املخترب 

واأقلمتها.
  حي��ث مت اأقلم��ة العدي��د م��ن �س��تات "البطاط���س 
�س��نف الديزيري��ه، ونب��ات اال�س��تقيا، وكينيا مراعى 
النحل واالأنانا�س،ونبات االأروكاريا واأ�سول اللوزيات، 
وبذل��ك اأ�س��ب��ح باالإم��كان العم��ل عل��ى اإنت��اج نباتات 
وحت�سن جودتها مبا يخدم  القطاع الزراعي يف غزة.
واأ�س��ارت �س��بح، اإىل وج��ود قراب��ة )27640 ( نبات 
يف ط��ور التفري��د لتك��ون جاه��زة للزراع��ة باالأر���س 
امل�س��تدمية يف قط��اع غ��زة، حي��ث يوج��د يف املخت��رب 

حوايل 1382 جار جاهزة ملرحلة االأقلمة.

رام اهلل – الراأي
الفل�س��طيني،  االح�س��اء  جه��از  اأ�س��در 
الي��وم االأحد، بيان حول واق��ع االأطفال 
الفل�س��طينين ع�س��ية يوم الطفل العاملي 
الذي ي�س��ادف غ��دًا ا20 ت�س��رين الثاين 
م��ن كل ع��ام. وج��اءت اح�س��اءات مركز 

جهاز االح�ساء كالتايل:

السكان
 18 م��ن  اأق��ل  االأطف��ال  ع��دد  ق��در 
بح��وايل   2017 ع��ام  منت�س��ف  �س��نة 
2،250،809 طف��ل يف فل�س��طن، منه��م 
اأنثى،  و1،101،399  ذكر   1،149،410
حيث ت�س��كل ن�س��بة االطفال يف فل�سطن 
 43.0% بواق��ع  ال�س��كان،  م��ن   45.6%
يف ال�س��فة الغربي��ة و%49.3 يف قط��اع 
غ��زة. وق��د بل��غ ع��دد االأطف��ال الذكور 
ذك��رًا   660،087 الغربي��ة  ال�س��فة  يف 
وبلغ ع��دد االإن��اث 633،334 اأنث��ى، اأما 
يف قط��اع غ��زة، فق��د بل��غ ع��دد الذك��ور 
االإن��اث  ع��دد  بل��غ  ح��ن  يف   489،323

.468،065
اأطفال يف غياهب املعتقات اال�سرائيلية

هيئ��ة  ع��ن  ال�س��ادرة  البيان��ات  ا�س��ارت 
ومن��ذ  ان��ه  واملحرري��ن  اال�س��رى  �س��وؤون 
اندالع هبة القد�س يف �س��هر ت�س��رين اول 
ع��ام 2015، اعتقلت �س��لطات االحتال 
15،000 فل�س��طينيا م��ن بينه��م حوايل 
18 عام(، ال  4،000 طف��ا ) اق��ل م��ن 
زال منهم نح��و 300 طفل رهن االعتقال 
حمرومن من طفولته��م الربيئة مبا فيه 

موا�س��لة درا�س��تهم، عاوة على تعر�سهم 
لانتهاكات اثناء االعتقال.

األطفال الشهداء
ا�س��تنادا اىل �س��جات احلرك��ة العاملي��ة 
للدف��اع ع��ن االأطف��ال يف فل�س��طن، فق��د 
ع��ام  خ��ال  �س��هيدًا  طف��ا   35 ارتق��ى 
 14 ا�ست�س��هاد  توثي��ق  مت  وق��د   ،2016
طف��ا من��ذ بداي��ة العام احل��ايل 2017 
وحتى نهاية �س��هر اآب من خال فتح النار 
عليهم ب�س��كل ع�سوائي، منهم 3 اطفال يف 
الفئة العمرية 13 15- �سنة، و11 طفل 

يف العمر 17-16 �سنة.

تهجير قسري لألطفال
مت ه��دم 418 م�س��كنًا و646 من�س��اأة يف 
الع��ام 2016، حيث ت�س��ببت يف ت�س��ريد 
848 طفا جراء  منه��م  ف��ردًا   1،852
 8،000 ت�س��رر  وق��د  م�س��اكنهم،  ه��دم 
ف��رد منه��م 4،300 طف��ل ج��راء ه��دم 
املن�س��اآت. تركزت عمليات هدم امل�س��اكن 
يف حمافظ��ة القد�س التي كانت ح�س��تها 
حوايل %39 من امل�س��اكن املهدومة عام 
2016، تليه��ا حمافظ��ة نابل���س بواقع 
بواق��ع  اخللي��ل  حمافظ��ة  ث��م   ،19%

منها.  17%

عمالة األطفال
بلغت ن�س��بة االطفال العاملن �سواء باأجر 
اأو بدون اأجر يف فل�سطن حوايل %3.9 من 
اإجم��ايل عدد االأطف��ال يف الفئة العمرية 
وذلك   ،2016 العام  خال  �س��نة   10-17
بواقع %5.3 يف ال�س��فة الغربية و1.9% 
ن�س��بة  اأن  الوا�س��ح  وم��ن  غ��زة،  قط��اع  يف 
االأطفال الذكور املنخرطن يف العمل اأعلى 
من االإن��اث )%7.4 اأطفال ذكور مقارنة ب� 
%0.3 م��ن االأطف��ال اإناث(. بلغت ن�س��بة 
ويعمل��ون  باملدار���س  امللتحق��ن  االأطف��ال 
%2.4 يف ال�س��فة الغربية  %1.7 بواقع 
م�س��توى  وعل��ى  غ��زة،  قط��اع  يف  و0.8% 

للذك��ور   3.3% الن�س��بة  بلغ��ت  اجلن���س 
مقابل %0.3 لاإناث خال العام 2016.

اليوم��ي  االأج��ر  مع��دل  بل��غ  ح��ن  يف 
بال�س��يكل لاأطفال 17-10 �س��نة العاملن 
�س��يكل، وبل��غ   56.0 باأج��ر  كم�س��تخدمن 
معدل �س��اعات العمل االأ�سبوعية لاأطفال 
العاملن 44.0 �ساعة عمل اأ�سبوعيًا خال 

العام 2016.
الت�سرب من املدار�س بن الذكور اأعلى منها 

بن االإناث
بل��غ عدد طلبة املدار�س يف العام الدرا�س��ي 
ح��وايل  فل�س��طن  يف   2016/2017
1.23 ملي��ون طالبًا وطالبة منهم حوايل 
املرحلة  ملي��ون طالب��ًا وطالب��ة يف   1.09
وطالب��ة  طالب��ًا  األ��ف  و145  االأ�سا�س��ية 
يف املرحل��ة الثانوي��ة. يف ح��ن بل��غ ع��دد 
االأطف��ال  ريا���س  يف  امللتحق��ن  االأطف��ال 
يف ال�س��فة الغربي��ة فق��ط يف نف���س الع��ام 

الدرا�سي حوايل 80 األف طفًا وطفلة.
وقد بلغت ن�سبة الت�سرب يف مرحلة التعليم 
االأ�سا�سي يف العام الدرا�سي 2015/2016 
ح��وايل %1.2 بن الذك��ور مقابل 0.7% 
ب��ن االإن��اث. ويف املرحل��ة الثانوي��ة بلغت 
ه��ذه الن�س��بة %1.3 ب��ن الذك��ور مقاب��ل 
الر�س��وب،  ع��ن  اأم��ا  االإن��اث.  ب��ن   1.1%
فق��د بلغت ن�س��بة الر�س��وب %1.2 للذكور 
ولاإن��اث يف مرحل��ة التعلي��م االأ�سا�س��ي يف 
وكان��ت   .2015/2016 الدرا�س��ي  الع��ام 
ن�سبة الر�س��وب يف مرحلة التعليم الثانوي 
%0.7 لاإن��اث يف  %0.6 للذك��ور مقاب��ل 

نف�س العام الدرا�سي.
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االحصاء: )14( طفال شهيدا منذ بداية العام

في تجربة األولى من نوعها في غزة

مختبر زراعة األنسجة بوزارة الزراعة ينتج )10000( شتلة أناناس 
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غزة _ الراأي- اآالء النمر
حالة من التعاي�س اجلديد يعي�س��ها قطاع 
غزة بع��د اأحد ع�س��ر عامًا من االنق�س��ام، 
فبع��د اأن ب��ادرت حركة حما���س على حل 
اللجن��ة االإداري��ة القائم��ة مبه��ام قط��اع 
غ��زة مت االتفاق بن االأط��راف املتنازعة 
ب�س��كله  امل�س��احلة  اتف��اق  توقي��ع  عل��ى 

النهائي، والذي اأعقب .
ت�س��ر  املواط��ن  ينتظره��ا  الت��ي  النتائ��ج 
ببطء �س��ديد، حت��ى اأّن الرياح العا�س��فة 
باالأو�س��اع اجلاري��ة يف قط��اع غ��زة ت��كاد 
حتني اجتاه البو�سلة، كل ذلك مبني على 
ت�سريحات متواترة على األ�سنة م�سوؤولن 
بع�س��ها  فت��ح،  حرك��ة  ويف  ال�س��لطة  يف 
حتافظ يف طياتها على اأجواء امل�س��احلة، 
واأخ��رى تنايف االتفاق��ات وتخيب االآمال 

لدى ال�سارع الفل�سطيني.
االختبار االأكر �سعوبة انح�سر يف ت�سديق 
الت�س��ريحات على اأر���س الواقع بخ�س��و�س 
فتح معرب رفح الربي يف كا االجتاهن، بناء 
على املراحل واخلطوات العملية بعد ا�ستام 
احلدود من قبل ال�س��لطة الفل�س��طينية، اإال 
اأن عداد االأيام الذي ان�س��م لاأوقات املغلقة 
بع��د اخلام�س ع�س��ر م��ن نوفمرب خّي��ب اآمال 
الفل�س��طينين وقل��ب اأحامهم الت��ي قاربت 

على التحقق راأ�سًا على عقب.

لغة اإلقصاء
موظف��ي  حدي��ث  يف  اخل�س��ية  ب��دت 
اأن  فم��ا  وا�س��حة،  احلكومي��ة  املوؤ�س�س��ات 
بداأت الت�سريحات تتوارد بدمج املوظفن 
واالآلي��ة ال�س��عبة التي �س��تتم فيها هيكلة 

الدوائ��ر احلكومي��ة ال�س��تيعاب موظف��ي 
غ��زة وال�س��فة، وبعده��ا اللهج��ة احلادة 
الت��ي جت��ددت عل��ى األ�س��نة م�س��وؤولن يف 
ال�س��لطة ب�س��عوبة املوافق��ة عل��ى جمي��ع 

املوظفن.
�س��يما جمزرة التقاعد املبكر التي اأجرتها 
 ، الع�س��كرين  موظفيه��ا  عل��ى  ال�س��لطة 
اأن يح��دث كارث��ة اقت�س��ادية  م��ا ميك��ن 
املتقاعدي��ن  مع��دل  وارتف��اع  متوقع��ة، 
ال�س��باب م��ا يخال��ف االأنظم��ة والقوانن 

ال�سيا�س��ي  واملحل��ل  الكات��ب  العاملي��ة. 
واملحا�س��ر يف جامعة االأق�س��ى �س��رحبيل 
الغري��ب يق��ول اأن معرب رفح �س��كل حتديا 
وكان  الفل�س��طينية،  للم�س��احلة  كب��را 
االختبار االأ�س��عب لل�س��لطة وم��ا زال بعد 
فتح��ه  لب��دء  الزمني��ة  الف��رتة  حتدي��د 

ر�سميًا دون اغاقات م�ستمرة.
الكات��ب ال�سيا�س��ي �س��رحبيل الغريب اأكد 
عل��ى اأن اإع��ادة فت��ح مع��رب رف��ح ج��اء ردا 
ع�س��و  ت�س��ريحات  عل��ى  عملي��ا  م�س��ريا 

ع��زام  فت��ح  حلرك��ة  املركزي��ة  اللجن��ة 
االأحم��د االأخرة، والتي كان مفاداها باأن 
ال�س��لطات امل�س��رية تغل��ق املع��رب لظروف 
غ��ر معلن��ة، االأم��ر الذي و�س��ع ال�س��لطة 

واحلكومة اأمام م�سوؤولياتها. 
وتابع اأن نتائج امل�س��احلة عل��ى االأر�س ال 
زال��ت حمدودة وت�س��ر بب��طء ، واملطلوب 
رف��ع االإج��راءات العقابي��ة ع��ن ال�س��عب 
ال�س��تمرارها،  م��ربر  ف��ا  الفل�س��طيني 
خ�سو�س��ا بعد ت�س��ليم املعابر واملوؤ�س�س��ات 

احلكومي��ة واالإدارات التابعة لها، م�س��رًا 
اإىل ال�س��لطة مطالب��ة بالعم��ل عل��ى فت��ح 
�س��يطرة  تعي��د  ال  �س��يغة  وف��ق  املع��رب 
االحتال عليه، وت�س��من ا�س��تمرار فتحه 
على مدار العام دون ا�ستثناءات بالتن�سيق 

مع جمهورية م�سر العربية.
الف�س��ائل  اجتم��اع  ال�سيا�س��ي  وو�س��ف 
ال��ذي �س��يتم عقده يف القاهرة باحلا�س��م، 
فاملطل��وب م��ن كل الف�س��ائل اإجن��اح ه��ذه 
اجلول��ة مب��ا يحق��ق ال�س��راكة الوطني��ة، 
ا�س��رتاتيجية  فل�س��طينية  روؤي��ة  وبن��اء 
ملواجه��ة التحدي��ات وحم��اوالت ت�س��فية 
الق�س��ية الفل�سطينية يف ظل احلديث عن 

�سفقة القرن.
رغما عن الظروف املحا�س��رة لقطاع غزة، 
والت��ي تغلب عليه��ا التخمينات ال�س��لبية، 
اإال اأنه��ا ال زالت تعت�س��ر لتبق��ى على قيد 
�س��ربها يف اإمت��ام مرا�س��م امل�س��احلة على 
بامل�س��احلة  لتنج��و  فتلج��اأ  وج��ه،  اأكم��ل 
ولو عل��ى ظهر ق�س��ة، دون تنغي���س ودون 
اعرتا���س ودون اأجواء منافية لاتفاقات 

املوقعة بن حركتي فتح وحما�س.
وال زال��ت هن��اك حزم��ة م��ن اختب��ارات 
جناح امل�س��احلة تلي حمط��ة االإبقاء على 
معرب رفح مفتوحًا، وهي تقا�س��ي املوظفن 
كافة لرواتبهم ال�س��هرية ابتداًء من �سهر 
دي�س��مرب، كذلك انتظ��ام الكهرباء وزيادة 
عدد �ساعتها وال�سماح للتحويات الطبية 
بالوفود اإىل االأرا�سي املحتلة، مبعنى اآخر 
بانتظ��ار ح��ل العقوب��ات املفرو�س��ة عل��ى 
قط��اع غزة وهي اختبارات تبدو حا�س��مة 

يقابلها الفل�سطيني باالنتظار والرتقب. 

غزة تعتصر الغتنام الفرص والنجاة بالمصالحة

وزارة اإلعالم تنظم سلسلة زيارات إعالمية
غزة- الراأي

نظم��ت وزارة االإع��ام الي��وم �سل�س��لة 
زيارات لكاأ من قناة القد�س الف�سائية  
لتهنئتهم بذكرى االنطاقة العا�س��رة 
للقن��اة وكذل��ك زي��ارة كتلة ال�س��حفي 
الفل�سطيني لتهنئتهم باملجل�س اجلديد 
وزيارة االأ�س��تاذ و�س��ام عفيف��ة لتوليه 
االأق�س��ى  �س��بكة  ع��ام  مدي��ر  من�س��ب 
ثري��ا  حمم��د  واالأ�س��تاذ  االإعامي��ة 
حل�س��وله على الدكت��وراه يف االعام ، 
فيما تراأ�س وفد الوزارة الزائر �سامة 

معروف وعدد من مدراء الوزارة .
م��ن جانب��ه رحب مدي��ر قن��اة القد�س 
بوف��د  االإفرجن��ي  عم��اد  الف�س��ائية 
ال��دور  مثمن��ًا   ، الزائ��ر  ال��وزارة 
االإعام��ي للوزارة يف دعم ال�س��حفين 
يف  االإع��ام  وو�س��ائل  الفل�س��طينين 
ت�س��هيل  عل��ى  والعم��ل   ، غ��زة  قط��اع 
عمل ال�س��حفين ، �س��اكرًا الوزارة على 
بزي��ارة  واملتمثل��ة  الكرمي��ة  اللفت��ة 
القناة وتهنئتها مبرور 10 �سنوات على 

اإنطاقتها  .
فيم��ا زار وفد ال��وزارة كتلة ال�س��حفي 
الفل�سطيني لتهنئتهم باملجل�س اجلديد 

ال�س��حفي  الزمي��ل  برئا�س��ة  للكتل��ة 
اأحم��د زغ��رب ، متمن��ن له��م التوفي��ق 
اإليه��م  املوكل��ة  امله��ام  يف  والنج��اح 
وخدم��ة الزم��اء ال�س��حفين داخ��ل 
قطاع غزة ، معربين اأن الوزارة ت�سخر 
كافة اإمكانياتها للتعاون امل�س��رتك بن 
ال��وزارة وكتلة ال�س��حفي الفل�س��طيني 

فيما يخدم ال�سحفين .
وكم��ا زار الوفد و�س��ام عفيفة لتهنئته 
مبن�س��به اجلدي��د كمدي��ر عام �س��بكة 
غ��زة  قط��اع  يف  االإعامي��ة  االأق�س��ى 
والنج��اح  التق��دم  ل��ه دوام  ، متمن��ن 
دوره  مثمن��ن  و  اجلدي��د  من�س��به  يف 
االإعام��ي  املج��ال  يف  الري��ادي 
واالرتقاء بالعمل ال�س��حفي و�سحيفة 
يراأ���س  كان  والت��ي  �س��ابقًا  الر�س��الة 

حتريرها .
وزار الوف��د اأي�س��ًا مدير عام ف�س��ائية 
مبنا�س��بة  ثري��ا  حمم��د  االأق�س��ى  
يف  املاج�س��تر  درج��ة  عل��ى  ح�س��وله 
االإعام من اجلامعة االإ�س��امية بغزة 
، متمن��ن له النجاح يف حياته العلمية 
وموا�س��لة اإكم��ال م�س��رته التعليمية 

ونيل درجة الدكتوراه يف االإعام .
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غزة- الراأي
عقد اأع�س��اء اللجنة الداعم��ة للتخطيط يف وزارة 
ال�س��حة، م��ع من�س��قي االدارات العام��ة والوحدات 
االإدارات  ب��ن  التوا�س��ل  اآلي��ات  لبح��ث  لق��اء 
والوحدات الإمتام م�س��ودة اخلطة الت�س��غيلية للعام 
2018، وذلك ح�س��ب التوقيت املقرتح حتى نهاية 

نوفمرب للعام احلايل 2017.
وت�سم اللجنة كا من د. خليل �سقفة رئي�سا للجنة، 
و اأ. عم��اد عابد مقررا لها ، و د. اإيهاب النحال، ود. 
حمم��ود ر�س��وان، ود. هال��ة عيا���س اأع�س��اء للجنة 
التي مت ت�س��كيلها م�س��بقا بتكليف من عطوفة وكيل 

الوزارة د. يو�سف اأبو الري�س.
ومت خ��ال اللقاء حماولة و�س��ع اأ�سا�س��يات اخلطة 
اخلط��ة  ح�س��ب  املق��ررة  م�س��تويات  اأرب��ع  عل��ى 

اال�سرتاتيجية لوزارة ال�سحة.
كم��ا مت  العم��ل على حت�س��ن الت�س��بيك ب��ن االدارات 
العام��ة والوح��دات لو�س��ع خطة م�س��رتكة يتم عليها 
تعين اجلهة املنفذة وامل�ساركة ب�سكل اأف�سل . وتناول 
اللق��اء اإق��رار االأوزان الن�س��بية لاأن�س��طة م��ن خال 
لق��اءات  لعم��ل  واال�س��تعداد  والوح��دات،  االدارات 

ثنائية بن فريق التخطيط وكل اإدارة اأو وحدة .

"ال�سحة" تناق�س 
اآليات التوا�سل الإمتام 

اخلطة الت�سغيلية 
للعام 2018

رام اهلل- الراأي
جل�س��ته  خ��ال  ال��وزراء،  جمل���س  اأك��د 
االأ�س��بوعية، التي عقده��ا يف مدينة رام 
اهلل الثاث��اء، برئا�س��ة رئي���س ال��وزراء 
رامي احلمد اهلل، دعمه الكامل الجتماع 
الف�سائل الفل�سطينية القادم بالقاهرة.

الو�س��ول  اأهمي��ة  عل��ى  املجل���س  و�س��دد 
املطروح��ة  امللف��ات  عل��ى  االتف��اق  اإىل 
كافة، وخا�س��ة املل��ف االأمني، ومبا ميّكن 
احلكوم��ة من اال�س��طاع مبهامه��ا كاملة 
ح�س��ب م��ا ن���س علي��ه االتف��اق املتعل��ق 
ال�س��يادة  وب�س��ط  الوطني��ة  بامل�س��احلة 

الكاملة على قطاع غزة.
حلكوم��ة  ميك��ن  ال  اأن��ه  املجل���س  واأك��د 
الوف��اق اأو اأي حكومة غرها النجاح، اإاّل 
بحلول وا�س��حة وجذرية للق�سايا كافة، 
واإيجاد احللول ملعاجلة الق�س��ايا املدنية 
واالإداري��ة الناجم��ة ع��ن االنق�س��ام من 
خال اللجن��ة القانوني��ة االإدارية التي 
ب��داأت عمله��ا ي��وم االأح��د املا�س��ي وملدة 
ع�س��رة اأيام، حل�س��ر موظف��ي قطاع غزة 
تنفي��ذًا   14/6/2007 قب��ل  املعين��ن 
باخل�س��و�س،  ال��وزراء  جمل���س  لق��رار 
خي��ار  امل�س��احلة  اأن  عل��ى  م�س��ددًا 

ا�سرتاتيجي ال رجعة عنه.
 ويف �س��ياٍق اآخ��ر، ح��ّذر املجل���س م��ن املّد 
اال�ستيطاين اال�ستعماري يف االأغوار، من 
خ��ال قي��ام حكومة االحت��ال بتقدمي 
�س��خمة  مالي��ة  وحواف��ز  اإغ��راءات 
لت�س��جيع امل�س��توطنن على االنتقال اإىل 
�س��يطرة  ل�س��مان  االأغ��وار  م�س��توطنات 
ا�س��تكمااًل  وذل��ك  عليه��ا،  "اإ�س��رائيل" 
للمخطط��ات اال�س��تيطانية الت��ي يجري 

تنفيذه��ا ب�س��كل مت�س��ارع عل��ى امت��داد 
به��دف  املحتل��ة  الفل�س��طينية  االأر���س 
تهوي��د غالبية االأرا�س��ي امل�س��نفة )ج(، 
والبن��ى  اال�س��تيطان  وتو�س��يع  وتعمي��ق 
اإ�س��افية  اأع��داد  ال�س��تيعاب  التحتي��ة 
م��ن امل�س��توطنن. كم��ا ا�س��تنكر املجل���س 
ه��دم  االحت��ال  جراف��ات  موا�س��لة 
املنطق��ة  تل��ك  الفل�س��طينين يف  من��ازل 
كم��ا  ترخي���س،  دون  البن��اء  بحج��ة 
ح�س��ل موؤخرًا يف اجلفتلك وفرو�س بيت 
دج��ن، واعت��داءات قطعان امل�س��توطنن 
االإرهابية �س��د املواطنن الفل�س��طينين 
الت��ي  ومنازله��م،  وممتلكاته��م  واأر�س��هم 
و�س��لت موؤخرًا حد اال�س��تياء على خط 

مياه عن ال�ساكوت يف االأغوار.

و�س��دد املجل���س عل��ى اأن رئي���س حكومة 
االحت��ال ي�س��ر عل��ى موا�س��لة اإط��اق 
حملت��ه  �س��من  واملواق��ف  الت�س��ريحات 
امل�س��للة لل��راأي الع��ام يف اإ�س��رائيل اأواًل، 
وللع��امل ثاني��ًا، ع��رب حديثه ع��ن جملة 
اأنه��ا  يدع��ي  الت��ي  )االإجن��ازات(  م��ن 
)انت�سار ال�س��هيونية(، ويتفاخر ب�سعيه 
ل���ِ )حتقيق ال�س��ام مع الع��رب(، يف وقت 
ينكر فيه حقوق ال�سعب الفل�سطيني غر 
القابلة للت�سرف، ويتفاخر اأركان حكمه 
باأنهم االأكر اإجنازًا يف بناء امل�ستوطنات 
و�س��رقة االأر���س الفل�س��طينية، وتدمر 
مقوم��ات وج��ود دول��ة فل�س��طينية ذات 

�سيادة بعا�سمتها القد�س ال�سرقية.
يف  احلاك��م  اليم��ن  اأن  املجل���س  واأك��د 

تخل��ي  بب�س��اعة  ي�س��تغل  "اإ�س��رائيل" 
م�س��وؤولياته،  ع��ن  ال��دويل  املجتم��ع 
وحال��ة ال�س��مت املطب��ق الت��ي تعرتي��ه 
اإزاء االنتهاكات االإ�س��رائيلية اجل�سيمة 
ال�س��رعية  ولق��رارات  ال��دويل  للقان��ون 
الدولي��ة، م��ن اأج��ل تنفي��ذ خمططات��ه 
و�سيا�س��اته الهادف��ة اىل اإغ��اق الب��اب 
نهائيًا اأمام جت�س��يد الدولة الفل�سطينية 
كاملة ال�س��يادة. و�س��دد عل��ى اأن حتقيق 
ال�س��ام واالأم��ن مي��ر فق��ط ع��رب بوابة 
ال�س��ام مع الفل�س��طينين ووفقًا ملا متليه 
وق��رارات  الدولي��ة  ال�س��ام  مرجعي��ات 

ال�سرعية الدولية.
املجل���س  اأدان  نف�س��ه،  ال�س��ياق  ويف   
االإ�س��رائيلي  االحت��ال  حكوم��ة  ق��رار 

االأخ��ر بامل�س��ادقة عل��ى بن��اء )240( 
وح��دة ا�س��تيطانية �س��كنية جدي��دة يف 
واعت��رب  املحتل��ة.  ال�س��رقية  القد���س 
املجل���س اأن هذه اخلط��وات تعترب حتديًا 
�س��افرًا للمجتم��ع ال��دويل ويف مقدمت��ه 
وا�س��حًا  واعت��داًء  االأمريكي��ة،  االإدارة 
الفل�س��طينية  واحلق��وق  االأر���س  عل��ى 
ب�س��كل يه��دد اإمكاني��ة جت�س��يد الدول��ة 
الفل�س��طينية على االأر�س الت��ي احتلتها 
وعا�س��متها   1967 ع��ام  "اإ�س��رائيل" 
ي�س��تدعي  م��ا  وه��و  ال�س��رقية،  القد���س 
اتخ��اذ موق��ف �س��لب وح��ازم م��ن قب��ل 
املجتم��ع الدويل الإلزام اإ�س��رائيل بوقف 
كافة االأن�سطة اال�س��تيطانية يف االأر�س 
الفل�سطينية ويف مقدمتها مدينة القد�س 

املحتلة.
اليومي��ة  االقتحام��ات  ا�س��تنكر  كم��ا 
املتك��ررة م��ن قب��ل قطع��ان امل�س��توطنن 
واملتطرف��ن للم�س��جد االأق�س��ى املب��ارك 
بحرا�س��ة م�س��ددة م��ن ق��وات االحتال 
اخلا�س��ة، وتنفي��ذ امل�س��توطنن جوالت 
ا�س��تفزازية م�سبوهة يف امل�سجد املبارك، 
و�س��ط تواج��د ع��دد كب��ر م��ن امل�س��لن 

امل�سلمن.
 واعت��رب املجل�س اأن م��ا يجري يف باحات 
امل�س��جد االأق�س��ى م��ن انته��اكات �س��افرة 
وممار�س��ات عدواني��ة رغ��م التحذيرات 
من خطورة عواقبها هي ر�س��الة وا�سحة 
م��ن حكوم��ة االحتال على اأنها ما�س��ية 
يف �سيا�س��تها ونهجه��ا العن�س��ري اخلطر 
بتهويد كامل املدينة املقد�س��ة وامل�س��جد 
االأق�س��ى، وتهج��ر املواطنن املقد�س��ين 
واقتاعهم واإحال امل�ستوطنن مكانهم.

مجلس الوزراء يؤكد دعمه الكامل الجتماع الفصائل بالقاهرة


