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غزة- الراأي- اآالء النمر
ال حيل��ة ل��دى الغا�ض��بون م��ن ق��رار رئي���س اأمري��كا 
باإع��ان القد�س عا�ضم��ة ل�"اإ�ضرائي��ل"، �ضوى اللحاق 
برك��ب التظاه��رات ال�ض��عبية على احل��دود املحاذية 
االأمريكي��ة  ال�ض��فارات  اأب��واب  لقط��اع غ��زة، وعل��ى 
_ احلواج��ز  واأم��ام  العربي��ة،  الب��اد  يف  املقيم��ة 
املقطعة الأو�ضال مدن ال�ضفة املحتلة_. رمبا تخمد 

املظاهرات لهيب غ�ض��بها بعد مرور فرتة ق�ض��رة على 
قرار ترمب، ورمبا ت�ض��بح املظاهرات عم��ًا اعتياديًا 
متار�ض��ه ال�ض��عوب على �ض��بيل قلة حيلتها على زعماء 
باده��ا وروؤ�ض��ائها، وميتد التوقع اإىل اإبقاء ال�ض��عوب 
عند م�ض��ر تظاهراتها واإفراغ جام غ�ضبها واالكتفاء 
به��ذا احل��د من االعرتا���س والغ�ض��ب يف ذات االأوان. 
فم��ع موج��ة م��ن التط��ور الفعل��ي يف م�ض��روع التهويد 

للم�ض��جد االأق�ض��ى املبارك، بداأ االحتال ي�ضع كامل 
يده فعليا وتطبيق ذرائعه واال�ضتياء زمانيًا ومكانيًا 

على االأق�ضى واإ�ضفاء معامل التهويد عليه.
اليوم احلادي ع�ض��ر من دي�ض��مرب �ضهد اإغاقًا الأبواب 
امل�ض��جد االأق�ض��ى التي يدخ��ل من خاله��ا املرابطون 
واحلرا�س وامل�ض��لني من امل�ضلمني اإىل الباحات، ورافق 
حالة االإغاق حب�ض��ًا كامًا الأنفا�س عدد من امل�ض��لني 

املتبق��ي ج��زء منهم داخل امل�ض��جد االأق�ض��ى، لتنفيذ 
امل�ض��جد  وهيكل��ة  تهوي��د  يف  االأول  اليه��ودي  العي��د 
االأق�ض��ى على مراأى من العيون وال�ضا�ض��ات والت�ضوير 

وامل�ضاهدة العربية واالإ�ضامية ملا يحدث.
االأق�ض��ى  امل�ض��جد  يف  الق��راآن  وحمفظ��ة  املرابط��ة 

املبارك هنادي حلواين، قالت :"عيد 
عي��د  اأول  ه��و  التورات��ي  احلان��وكاة 

مراسم تهويد األقصى بدأت .. والتفاعل بـ "أغضبني"
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة- الراأي
اإع��ادة  الإع��ان  االأوىل  اللحظ��ة  من��ذ 
تاأ�ضي�س جهاز ال�ضرطة البحرية بوزارة 
الداخلي��ة، عكف��ت قي��ادة اجله��از عل��ى 
االرتق��اء والتطوي��ر يف كاف��ة املجاالت 
بال��كادر  االرتق��اء  �ض��عيد  عل��ى  �ض��واًء 
واملواق��ع  املق��رات  بن��اء  اأو  الب�ض��ري 
االأمني��ة وتطوير املراك��ب البحرية مبا 

يحقق االأمن و�ضيادة القانون.
ونفَذّ جهاز ال�ضرطة البحرية على مدار 
عام منذ تاأ�ضي�ض��ه عدًد�ض��ا م��ن الربامج 
واخلط��ط التي �ض��اهمت يف تطوير اأداء 
اال�ض��رتاتيجية  اخلط��ة  وف��ق  اجله��از 
به��ا  ُكل��ف  الت��ي  وامله��ام  وال�ض��احيات 

موؤخرًا.
قوانني ناظمة

ويف ه��ذا ال�ض��دد، اأو�ض��ح املق��دم ح�ض��ام 
ال�ض��احل  اأم��ن  اإدارة  ال�ض��حباين مدي��ر 
ورئي���س فري��ق اإع��داد "دلي��ل القوان��ني 
االإقليمي��ة"  املي��اه  حلماي��ة  البحري��ة 
اأهمية اإ�ض��دار ه��ذا الدليل، م�ض��رًا اإىل 

اأن��ه يت�ض��من القوانني الناظمة ل�ض��بط 
وحرك��ة  ال�ض��احلية  احل��دود  حرك��ة 
ال�ض��يادين يف دولة فل�ض��طني كما ر�ضمها 

القانون االأ�ضا�ضي الفل�ضطيني.
ولف��ت املق��دم ال�ض��حباين اإىل اأن الدليل 
حم��ددة  وتعليم��ات  اإر�ض��ادات  يت�ض��من 
وا�ضحة يف اآليات تنفيذ القانون اخلا�س 

ل�ضوؤن ال�ضيادين واملاحة البحرية.
ون��وه اإىل اأَنّ دليل االإجراءات البحرية 
يهدف اإىل اإيج��اد مرجع قانوين لتنفيذ 
ال�ض��بط  ماأم��وري  خ��ال  م��ن  القان��ون 
الق�ض��ائي بغ�س النظر عن مكان عملهم، 
م�ض��يفًا "كم��ا يه��دف للتن�ض��يق وتكام��ل 
الت��ي  احلكومي��ة  اجله��ات  ب��ني  االأدوار 
تتعامل مع ال�ض��يادين واملوانئ البحرية 
يف دول��ة فل�ض��طني ون�ض��ر ثقاف��ة الوعي 
القان��وين واآليات تنفي��ذه لكافة الفئات 

امل�ضتهدفة".

تأصيل للعمل المهني
ب��دوره، ق��ال مدير ع��ام جهاز ال�ض��رطة 

البحرية عميد حممد خلف: "اإن جهود 
الفري��ق املتخ�ض���س يف جه��از البحري��ة 
وال��ذي  املتق��دم  االإجن��از  به��ذا  تكلل��ت 
ُيوؤ�ض��ل العم��ل املوؤ�ض�ض��ي واملهن��ي والذي 
ينظ��م العاقة لعمل اجله��از مع اجلهات 

ذات العاقة".
ملوق��ع  خا���س  حدي��ث  يف  خل��ف  وع��َدّ 
البحرية  ال�ض��رطة  "الداخلي��ة" اإجناز 
"اإ�ض��افًة  البحري��ة  القوان��ني  لدلي��ل 
نوعية" ُت�ض��اف ل�ضل�ض��لة من االإجنازات 
املتمي��زة نحو بناء اجله��از وتاأدية املهام 
والق��رارات  القانوني��ة  االأ�ض��ول  وف��ق 

الت�ضريعية.
واأ�ض��اف اأن "هذا الدليل �ُضي�ض��اعد على 
حماية الرثوة ال�ض��مكية واحلفاظ على 
احل��دود اجلغرافي��ة )�ض��احل البح��ر( 
حيث اأن ه��ذه املهمة حتتاج اإىل القانون 

والعمل به".
من جهته، اأعرب النائب العام امل�ضت�ض��ار 
يف  اأمل��ه  ع��ن  املده��ون  الدي��ن  �ض��ياء 
حدي��ث ل�"موق��ع الداخلي��ة" اأن ي�ض��هم 

دلي��ل "القوان��ني البحري��ة" يف تعزي��ز 
ماأم��وري  وم�ض��اعدة  القان��ون  �ض��يادة 
ال�ضبط الق�ضائي من ال�ضرطة البحرية 
وموؤ�ض�ض��ات  ال�ض��يد  مهن��ة  وم��زاويل 
املجتم��ع املدين يف التعرف على االإجراء 

ال�ضليم الذي ر�ضمه القانون.
واأ�ض��اد املده��ون ب��دور جه��از ال�ض��رطة 
اأن  م��ن  واث��ق  "اإنن��ي  قائ��ًا  البحري��ة، 
االأداء  تطوي��ر  عل��ى  �ض��يعمل  اجله��از 
القانوين الناظم للعمل البحري و�ض��وف 
خدم��ة  يف  الرائ��دة  م�ض��رته  يوا�ض��ل 

العدالة والقانون".

إنجاز رائد
اإ�ض��ماعيل  امل�ضت�ض��ار  ع��رب  جانب��ه،  م��ن 
ج��رب رئي���س دي��وان الفت��وة والت�ض��ريع 
ع��ن �ض��عادته من االإجن��از الرائ��د الذي 
ه جهاز ال�ض��رطة البحرية الإر�ض��اء  اأع��َدّ
قواع��د العمل القانوين وحفظ��ًا للبيئة 
ه��ذا  "ي��دل  ج��رب:  وق��ال  البحري��ة. 
االإجن��از عل��ى �ض��دق انتماء م��ن قام به 

وال��ذي ُيوؤ�ض���س ملرحل��ة احلف��اظ عل��ى 
ال�ض��مكية  وال��رثوة  البحري��ة  البيئ��ة 
الت��ي تتعر���س للفو�ض��ى م��ن املتهافت��ني 
واملت�ضابقني على اقتنا�س املغامن منها".

ه��ذه  تطبي��ق  يت��م  اأن  "ناأم��ل  وتاب��ع 
القواع��د م��ع تطوره��ا م��ن اأج��ل و�ض��ع 
اأ�ض���س واإر�ض��اء قواعد العم��ل واحلفاظ 
عل��ى البيئ��ة الطبيعية وال��رثوة املائية 

وال�ضمكية".
االإج��راءات  اإىل  الدلي��ل  وا�ض��تند 
واخلطوات والقوان��ني الواردة يف كًل من 
القان��ون االأ�ضا�ض��ي املع��دل لع��ام 2003 
الزراع��ة  قان��ون  وعل��ى  وتعديات��ه 
املعدل رقم)2( ل�ض��نة 2003 وال �ض��يما 
املادت��ني )74،73( منه وبع�س امل�ض��ادر 
وقان��ون  املوا�ض��ات  وزارة  قوان��ني  م��ن 
�ض��لطة البيئ��ة وق��رار جمل���س ال��وزراء 
رقم)243(. وي�ض��تهدف الدليل مكاتب 
البحري��ة  ال�ض��رطة  بجه��از  التحقي��ق 
وموؤ�ض�ض��ات  ال�ض��يد  مهن��ة  وم��زاويل 

املجتمع املدين.

مختصون أشادوا بإطالقه كخطوة لتنظيم العمل

صور: "الشرطة البحرية" ُتطلق دليل "القوانين البحرية"
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غزة- الراأي - فل�ضطني عبد الكرمي
اأث��ارت ني��ة الرئي���س االأمريك��ي دونال��د 
اإىل مدين��ة  ب��اده  �ض��فارة  نق��ل  ترام��ب 
بالقد���س  واالع��رتاف  املحتل��ة،  القد���س 
عا�ضمة الإ�ضرائيل موجة غ�ضب وا�ضتنكار 
�ض��ديد لدى الفل�ض��طينيني يف كافة اأماكن 
تواجده��م وبع�س ال��دول العربي��ة، فيما 
رف�ض��ت ع��دد م��ن ال��دول االأجنبي��ة ذلك 

القرار.
ال�ض��فارة  نق��ل  ق��رار  اأن  حملل��ون  وي��رى 
االأمريكية للقد�س من �ض��اأنه اأن يدفع دول 
اأخ��رى للحذو ح��ذو اأمري��كا، معتربين اأن 
االع��رتاف بالقد���س عا�ض��مة لاحت��ال 

خمالف لكل القوانني الدولية.

ال مكان لها بالمفاوضات
اإن  يق��ول  ج��رب  اإي��اد  ال�ضيا�ض��ي  املحل��ل 
االعرتاف بالقد�س عا�ض��مة ل�"اإ�ضرائيل" 
م��ن �ض��اأنه اأن يخرجها م��ن اإطار ال�ض��راع، 
ولن يكون مبقدور الفل�ضطينيني التفاو�س 
الإ�ض��رائيل  عا�ض��مة  باعتباره��ا  عليه��ا 

وباعرتاف دويل.
كم��ا اأك��د ج��رب يف حديث ل��� "ال��راأي"، اأن 
بن��اء االحت��ال يف م�ض��توطنات القد���س 
�ضي�ض��بح م�ض��رعنا، ول��ن يعود مبق��دور اأي 
دول��ة ال�ض��غط عل��ى "اإ�ض��رائيل" لوقفه، 
معتربا اأن ذلك �ض��يمنح االأخرة الفر�ض��ة 
لف�ض��ل املدينة املقد�ض��ة عن مدن ال�ض��فة 

الغربية.
واأ�ضاف: قرار نقل ال�ضفارة من �ضاأنه اأي�ضا 
اأن يدفع دول اأخرى للحذو حذو ال�ض��لوك 
االأمريك��ي، فالدول الك��ربى التي اعرتفت 
باإ�ض��رائيل ع��ام 1948 �ض��جعت غالبي��ة 
دول الع��امل خال اأ�ض��هر قليلة لاعرتاف 

بالكيان".
ومل ي�ض��تبعد جرب اأن تنق��ل دول اوروبية 
القد���س  اىل  �ض��فاراتها  اأوروبي��ة  وغ��ر 
الع��ربي  االع��ام  واأن  خا�ض��ة  املحتل��ة، 
يتح��دث منذ اأم�س عن �ض��تة دول اأوروبية 

�ضتنقل �ضفاراتها.
اخلط��وة  تك��ون  اأن  املحل��ل  ويتوق��ع 
االأمريكي��ة مقدمة خلط��وات عملية نحو 

تطبيق ما ت�ضمى "�ضفقة القرن".
العربي��ة  ال��دول  ت��رد  اأن  وا�ض��تبعد 
واالإ�ض��امية بردود حقيقية على القرار، 
م�ض��را اإىل اأنها �ض��تكتفي كالع��ادة ببع�س 

بيانات ال�ضجب واال�ضتنكار.
وع��ن املطل��وب فل�ض��طينيا اإزاء الق��رارات 
االأمريكي��ة، راأى جرب اأن املطلوب هو وقف 
يف  املقاوم��ة  واعط��اء  االأمن��ي،  التن�ض��يق 
ال�ض��فة مزيدا م��ن حرية احلرك��ة، ورفع 

العقوبات عن غزة.
كم��ا دع��ا للتن�ض��يق مع ال��دول ال�ض��ديقة 
والت��ي ع��ربت ب�ض��كل اأف�ض��ل م��ن ال��دول 
العربية عن رف�ض��ها للخط��وة االمريكية، 
م�ضرا اإىل اأنه باإمكان تركيا اأن تلعب دورا 

ايجابي��ا داخل اأروقة املوؤ�ض�ض��ات الدولية 
لل�ض��غط عل��ى اجلان��ب االأمريك��ي للعدول 

عن قرار نقل ال�ضفارة للقد�س.
العربي��ة  ال��دول  م��ن  العدي��د  وع��ربت 
واالأوروبية عن رف�ض��ها للق��رار االأمريكي، 

حمذرة من عواقب كارثية على املنطقة.

قتل لمبادرات للتسوية
من جهته يحذر الكاتب واملحلل ال�ضيا�ض��ي 
م�ض��طفى ال�ض��واف، م��ن اأن اأي تغير على 
مدين��ة القد���س املحتلة �ض��تكون ل��ه ردود 

فعل عنيفة وقوية.
و�ض��دد ال�ض��واف ل�" الراأي" على اأن اإقدام 
ترامب عل��ى االعرتاف بالقد�س عا�ض��مة 
ل�"اإ�ض��رائيل"، ه��و ن�ض��ف الأي مبادرة حلل 
ال�ض��راع، باعتبار اأن اأي مب��ادرة بعد ذلك 

�ضتكون با جدوى.
ودعا الكل الفل�ضطيني للتحرك مبا لديهم 
اأن  معت��ربا  والتاأث��ر،  الق��وة  اأدوات  م��ن 
التحرك العربي �ض��ياأتي مع قوة التحرك 

الفل�ضطيني.
ب��دوره يتف��ق الكات��ب واملحل��ل ال�ضيا�ض��ي 
نا�ض��ر الياف��اوي م��ع �ض��ابقيه يف اأن ق��رار 
نقل ال�ضفارة االأمريكية للقد�س واعرتاف 
لاحت��ال،  عا�ض��مة  بالقد���س  اأمري��كا 
�ض��يوؤجج م�ض��اعر الفل�ض��طينيني والع��رب، 
باأ�ض��كال  عارم��ة  النتفا�ض��ة  و�ض��يوؤدي 
اأن ذل��ك �ضيت�ض��بب يف  متع��ددة، مو�ض��حا 

�ض��رب امل�ض��الح واملوؤ�ض�ض��ات االأمريكية يف 
خمتلف اأنحاء العامل.

ويوؤك��د الياف��اوي ل�"ال��راأي"، اأن مثل هذه 
القرارات �ض��توؤدي اإىل قي��ام بع�س الدول 
بقط��ع  تركي��ا  راأ�ض��ها  وعل��ى  االإ�ض��امية 
اإ�ض��رائيل  م��ع  الدبلوما�ض��ية  العاق��ات 
عل��ى  مواق��ف  بع���س  واتخ��اذ  واأمري��كا، 

ا�ضتحياء من بع�س الدول العربية 
وعل��ى امل�ض��توى الفل�ض��طيني، ي��رى املحلل 
موق��ف  اتخ��اذ  ميك��ن  ال  اأن��ه  ال�ضيا�ض��ي 
�ض��ارم الأننا يف موقف �ضعيف، ويغيب عنا 
احلا�ض��نة العربي��ة والدولي��ة، عل��ى حد 

قوله.
وكان البي��ت االأبي���س اأعل��ن اأن الرئي���س 
اإع��ان  اأج��ل  ترام��ب  دونال��د  االأمرك��ي 
قراره ب�ضاأن نقل �ضفارة باده من تل اأبيب 
اإىل القد�س، عل��ى اأن يتخذ القرار يف هذا 

ال�ضاأن خال االأيام القليلة القادمة.
ج��اء ذل��ك يف ت�ض��ريح اأدىل ب��ه متح��دث 
البي��ت االأبي���س هوغ��ان غي��ديل، ال��ذي 
اأ�ض��اف اأن ترام��ب �ض��يعلن خ��ال االأي��ام 
القليل��ة القادمة ما اإذا كان �ض��يوقع قرارا 
بوقف تنفيذ نقل ال�ض��فارة االأمركية من 

تل اأبيب اإىل القد�س اأم ال.
وموؤخ��را تداولت و�ض��ائل اإع��ام اأمركية 
تقاري��ر ب�ض��اأن اعتزام ترام��ب االعرتاف 
واأبدي��ة  موح��دة  عا�ض��مة  بالقد���س 

الإ�ضرائيل.

شرعنة لالستيطان وإنهاء لطرحها بالمفاوضات..

كيف ستقتل قرارات ترمب الحقوق الفلسطينية بالقدس؟!
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غزة-وزارة االإعام
�ضّجلت وزارة االإعام، خال �ضهر ت�ضرين 
ثاين/ نوفمرب2017 املن�ضرم، مزيدًا من 
االعتداءات واالنتهاكات التي تعر�س لها 
ال�ضحفيون والعاملون يف احلقل االإعامي 
يف االأرا�ض��ي الفل�ض��طينية املحتلة، �ضواء 
على اأي��دي قوات االحتال االإ�ض��رائيلي 
اأو جه��ات فل�ض��طينية داخلي��ة، ما ي�ض��ر 
اإىل تده��ور كب��ر وخط��ر عل��ى م�ض��توى 
م��ن  ي�ض��توجب  االإعامي��ة،  احلري��ات 
جميع املوؤ�ض�ض��ات احلقوقية واالإعامية 
التح��رك الفعل��ي واجلاد م��ن اأجل وقف 

�ضيا�ضة اال�ضتهداف واملاحقة.
 حيث و�ض��ل عدد ه��ذه االنتهاكات اإىل ) 
45(  انتهاكًا ا�ض��رائيليًا، ما بني اعتقال 
التغطي��ة  م��ن  ومن��ع  اعتق��ال،  ومتدي��د 
وفر���س اقامة جربية واإجب��ار على دفع 
غرامة مالية، وياأتي ذلك �ض��من �ضيا�ض��ة 
االحت��ال املمنهجة، للحد من ن�ض��اطهم، 
يقابل��ه ) 5( م��ن االنته��اكات م��ن قب��ل 

جهات فل�ضطينية يف ال�ضفة وغزة.
انتهاكات االحتال االإ�ضرائيلي

يف  واملتابع��ة  الر�ض��د  وح��دة  وذك��رت 
وزارة االإع��ام بغ��زة، يف تقريرها ل�ض��هر 
نوفم��رب/ ت�ض��رين ث��اين2017، اأن عدد 
االحت��ال  ارتكبه��ا  الت��ي  االعتق��االت 
الفل�ض��طينيني)5(  ال�ض��حفيني  بح��ق 
حاالت  لكل من ال�ض��حفيني، اأمني �ض��يام، 
 ، عرف��ة،  اأجم��د  اخل��اروف،  م�ض��طفى 
وال�ض��حافية ب�ض��رى الطوي��ل، وه��م م��ن 
القد�س املحتلة، و خلدون �ض��ليم من  غزة 
، كما بلغ ا�ض��تدعاء حالة )1( لل�ض��حفي 
امني �ضيام، واحتجاز عدد)9( �ضحفيني، 
وت�ض��جيل حالة)1( حب���س منزيل بحق 

امني �ضيام.
تاأجي��ل  الر�ض��د  وح��دة  �ض��جلت  فيم��ا 
حماكمة)4( �ض��حفيني وهم ال�ض��حافية 
طبي�ض��ة،  ورغي��د  التميم��ي،  ا�ض��تربق 
النم��ورة،  وحام��د  الدراوي���س،  واأحم��د 
وح��ول �ضيا�ض��ة االعتق��ال االإداري اأف��اد 
التقري��ر اأن االحت��ال االإ�ض��رائيلي مدد 
االعتق��ال االإداري لع��دد )5( وهم اأمني 
�ض��يام، وعاء الطيط��ي، وامر ابو عرام، 
ح��ني  يف  اجلع��ربي،  وابراهي��م  وعام��ر 
وثق��ت)4( ح��االت اإ�ض��دار احاكم بحق 
ن�ض��ال  اك��رم،  حمم��د  الطوي��ل،  ب�ض��رى 

عمرو، منت�ضر ن�ضار.
التغطي��ة  م��ن  املن��ع  ح��االت  وب�ض��اأن 
واحل��د م��ن ممار�ض��ة ن�ض��اط ال�ض��حفيني 
واأداء مهامه��م، ر�ض��دت وح��دة الر�ض��د، 
من��ع العدي��د م��ن ال�ض��حفيني يف تغطي��ة 
وم�ض��رات  الفعالي��ات  م��ن  ح��االت   )3(
االحتج��اج، كما �ض��جلت من��ع )2( حالة 
م��ن ال�ض��فر وكاهما م��ن غزة،  ور�ض��دت 
حالة)1( رف�س قرار وقف اغاق اذاعة 

احلرية باخلليل.
ويف جانب االعتداءات �ضجلت حالة )1( 
اعتداء  بال�ض��رب وال�ضتم على ال�ضحفي 
كايد ح�ضنني من الداخل املحتل،  ووثقت 
وحدة الر�ض��د )2( حال��ة اقتحام ملنزل 
ال�ض��حفيني م�ض��طفى اخل��اروف وب�ض��رى 

الطويل قبل اعتقالهما.
يرتكبه��ا  الت��ي  االنته��اكات  جان��ب  ويف 
ال�ض��حفيني  اال�ض��رى  بح��ق  االحت��ال 
ر�ض��دت)7(  االحت��ال  �ض��جون  داخ��ل 
فر���س  ح��االت   6 بينه��م  م��ن  ح��االت، 

غرام��ة مالية قب��ل اأن يف��رج عنهم وهم  
اأم��ر اب��و عرام، وع��اء الطيط��ي، وامني 
�ضيام، و�ض��اهر غزاوي، وعامر وابراهيم 

اجلعربي.
انتهاكات داخلية فل�ضطينية

الداخلي��ة  االنته��اكات  �ض��ياق  ويف 
الفل�ض��طينية �ضجل تقرير وزارة االإعام 
قب��ل جه��ات  م��ن  االنته��اكات   م��ن   )5(

فل�ضطينية يف قطاع غزة.
حال��ة  ت�ض��جيل  يف  االنته��اكات  ومتثل��ت 
)1( تهدي��د م��ن جمه��ول لل�ض��حفي امين 
العال��ول م��ن غ��زة، و حالت��ني )2(من��ع 
رف��ح  مع��رب  اإدارة  قب��ل  م��ن  ال�ض��حفيني 
من تغطي��ة فتح املع��رب، وتغطي��ة احياء 
ذك��رى رحيل ال�ض��هيد يا�ض��ر عرفات على 
اأر���س ال�ض��رايا يف غ��زة من قب��ل منظمي 
املهرجان، مت خالها اعتداء على العديد 

من ال�ضحفيني عرفهم منهم)2( حالة.

و فيم��ا يل��ي تفا�ض��يل الأه��م االنته��اكات 
التي ر�ض��دتها وزارة االإعام  يف تقريرها 

ل�ضهر ت�ضرين ثاين/ نوفمرب2017:
1/11/2017:اعتقلت قوات االحتال 
امل�ضور ال�ض��حايف احلّر اأمني �ضيام بتهمة 
"التحري�س على العنف بعد ا�ض��تدعائه 
عل��ى  اأغني��ة  ن�ض��ره  اإث��ر   ،" للتحقي��ق 
حتت��وي   )Facebook( "فاي�ض��بوك" 

على كلمة "�ضهيد".
االحت��ال  حمكم��ة   :1/11/2017
احلادي��ة  للم��رة  توؤج��ل  الع�ض��كرية 
يف  املقد�ض��ية  الطالب��ة  حماكم��ة  ع�ض��ر 
جامع��ة برزي��ت ا�ض��تربق التميمي حتى 
تاري��خ 26/12/2017. وكان��ت ق��وات 
ا�ض��تربق  االأ�ض��رة  اعتقل��ت  االحت��ال 
م��ن   ،20/3/2017 بتاري��خ  التميم��ي 
�ض��كن للطالب��ات كان��ت تتواج��د  داخ��ل 
في��ه ق��رب جامعته��ا برزي��ت، و تدر���س 
تخ�ض���س االإذاعة والتلفزي��ون، وقاربت 

على التخرج.
ق��وات  اعتقل��ت    :1/11/2017
االحت��ال  االأ�ض��رة املحررة ال�ض��حفية 
والناطقة االعامية ل�ض��بكة اأنني القيد، 
ب�ض��رى الطويل  م��ن منزلها يف مدينة رام 
اهلل،  وه��ي ابن��ة االأ�ض��ر املح��رر ال�ض��يخ 

جمال الطويل.
ال�ض��حفي  يوا�ض��ل   :1/11/2017
م��ن  �ض��عيد )28عام��ًا(  م�ض��عب  االأ�ض��ر 
ع��ن  املفت��وح  اهلل،اإ�ض��رابه  رام  مدين��ة 
الطع��ام، من��ذ تاري��خ  26اكتوبر2017،   
طل��ب   عل��ى  االحت��ال  موافق��ة  لع��دم 
بنقل��ه م��ن �ض��جن جم��دو واإعادت��ه اإىل 
�ض��جون اجلن��وب، حي��ث اأنه��ا اأق��رب اإىل 

مكان �ضكنه االأ�ضلي.
ال�ض��لح  حمكم��ة   :2/11/2017
اال�ض��رائيلية مت��دد اعتق��ال  ال�ض��حفي 
امل�ض��ور اأم��ني �ض��يام م��ن القد���س اأربع��ة 

اأيام .
ق��وات  3/11/2017:احتج��زت 
مرا�ض��لي  م��ن  �ض��حفيني   9 االحت��ال 
ال��وكاالت املحلي��ة واالجنبي��ة ومنعتهم 
ق��دوم  كف��ر  م�ض��رة  تغطي��ة   م��ن 
املناه�ض��ة  قلقيلي��ة  �ض��رق  االأ�ض��بوعية 
لا�ض��تيطان من بينهم احتجاز ال�ض��حفي 
يامن النوباين مرا�ضل تلفزيون فل�ضطني، 
و جمع��ت بطاقات الهوية اخلا�ض��ة بهم، 

ومنعتهم من دخول القرية.

االحت��ال  حمكم��ة   :5/11/2017
الع�ض��كرية ت�ض��در ق��رارا باالف��راج ع��ن 
ال�ض��حفي امني �ض��يام ب�ض��رط حتويله " 
للحب���س املنزيل" ملدة 5 ايام ودفع كفالة 

مالية بقيمة 750 �ضيكل.
االإ�ض��رائيلي  االحتال   :5/11/2017
يعتق��ل خلدون ابو �ض��ليم مدير العاقات 
العامة والت�ض��ويق يف بنك فل�ضطني بغزة 

اثناء �ضفره عرب حاجز ايرز
االحت��ال  حمكم��ة    :7/11/2017
ع��اء  ال�ض��حفيني  اعتق��ال  مت��دد 
ي��وم  اىل  ع��رام  اب��و  واأم��ر  الطيط��ي، 

.14/11/2017
حمكم��ة  م��ددت   :7/11/2017
االحتال الع�ض��كري اعتقال ال�ض��حفيني 
عامر اجلع��ربي، واإبراهيم اجلعربي ملدة 
اإعداد الئحة  اأي��ام حلني االإنتهاء من   8
االإتهام ح�ض��ب مطلب النيابة الع�ضكرية 

.
عوفر  حمكمة  اأ�ضدرت   :7/11/2017
الع�ض��كرية ق��رب رام اهلل، ق��رارًا اإداريًا 

بح��ق االأ�ض��رة ال�ض��حفية ب�ض��رى جمال 
الطوي��ل )25 عام��ًا( من مدين��ة البرة، 
مل��دة 6 اأ�ض��هر دون تهم��ة بن��اًء على ملف 
�ضري قدمته النيابة الع�ضكرية للقا�ضي.
8/11/2017: ق�ض��ت حمكمة ال�ض��لح 
اال�ض��رائيلية يف مدينة القد�س،  باحلكم 
 "٤٨ "ديل��ي  موق��ع  يف  ال�ض��حايف  عل��ى 
�ض��اعة   300 بتق��دمي  غ��زاوي  �ض��اهر 
بع��د  مالي��ة،  وغرام��ة  جمه��ور  خدم��ة 
امل�ض��تمرة  املحاكم��ات  م��ن  �ض��نوات  �ض��ت 
بتهمة عرقلة عمل ال�ضرطة والتكبر يف 

امل�ضجد االأق�ضى .
�ض��لطات  اأفرج��ت   :12/11/2017
عام��ر  ال�ض��حفيني  ع��ن  ي  االحت��ال 
واإبراهي��م اجلعربي من اخللي��ل، بكفالة 
مالية قيمتها 6 اآالف �ض��يكل بعد اعتقاٍل 

دام ثاثة اأ�ضابيع يف �ضجون االحتال .
13/11/2017 االف��راج ع��ن خل��دون 
العام��ة  العاق��ات  مدي��ر  �ض��ليم  اب��و 
والت�ض��ويق يف بنك فل�ض��طني بغزة، اثناء 

�ضفره عرب حاجز ايرز
مين��ع  االحت��ال   :15/11/2017
ال�ض��حفي �ض��ادي اأب��و �ض��دق لل�ض��فر اىل 
ال�ض��فة املحتلة للع��اج الفوري يف جممع 
نابل���س الطب��ي، حيث مت ا�ض��دار حتويله 
لعاج��ه باخل��ارج وه��و م��ن �ض��كان بي��ت 

حانون من اذاعة �ضوت ال�ضعب.
االحت��ال  ق��وات   :16/11/2017
م�ض��طفى  ال�ض��حفي  امل�ض��ور  تعتق��ل 
اخل��اروف بعد اقتح��ام منزله يف حي واد 

اجلوز بالقد�س املحتلة.
حمكم��ة  اأفرج��ت   :17/11/2017
امل�ض��ور  ع��ن  اال�ض��رائيلي،   االحت��ال 
عق��ب  اخل��اروف  م�ض��طفى  ال�ض��حفي 

اعتقاله من منزله يف اليوم ال�ضابق.
االحت��ال  حمكم��ة   :19/11/2017
توؤج��ل جل�ض��ة النظر يف ق�ض��ية اال�ض��ر 
ال�ض��حفي رغي��د طبي�ض��ة 24 عام��ا م��ن 

قلقيلية ملدة ثاث ايام.
االحت��ال  ق��وات   :19/11/2017
اأب��و  اأجم��د  ال�ض��حفي  الزمي��ل  تعتق��ل 
عرفة م��ن مدين��ة الدوحة، ق�ض��اء بيت 

حلم، الليلة املا�ضية.
20/11/2017: من��ع ال�ض��حفيني م��ن 

الدخ��ول اىل قاع��ة املحكم��ة املنعق��دة 
لبح��ث االعرتا�ض��ات املقدم��ة من "جلنة 
وادي حلوة -�ض��لوان" حول م�ضروع كيدم 

اال�ضتيطاين".
يرف���س  االحت��ال   :20/11/2017
االإجاب��ة عل��ى اعرتا���س اإغ��اق اإذاعة 
اغاقه��ا  مت  وال��ذي  باخللي��ل،  احلري��ة 
ملّدة �ض��تة �ض��هور بدءًا من تاريخ 31 اآب/ 

اأغ�ضط�س 2017.
�ض��رطي  اعت��دى   :21/11/2017
وال�ض��تم  والدف��ع  بال�ض��رب  اإ�ض��رائيلي 
ال�ض��حفي  الي��وم"  "ياف��ا  مرا�ض��ل  عل��ى 
م��ن  منع��ه  اإىل  اإ�ض��افة  ح�ض��نني،  كاي��د 
الت�ض��وير، اأثناء تغطيته عثور ال�ضرطة 
االإ�ض��رائيلية على ج�ض��م م�ض��بوه يف حي 

النزهة يف مدينة يافا.
االحت��ال  حمكم��ة   :22/11/2017
الع�ض��كرية يف عوف��ر ا�ض��درت حكم على 
ال�ض��حفي حممد اكرم عمران 18 �ض��هرا 

وغرامة مالية بقيمة1000 �ضيكل.
االحت��ال  حمكم��ة   :22/11/2017
يف عوف��ر ت�ض��در حك��م بح��ق ال�ض��حفي 
منت�ض��ر  ن�ض��ار 22 �ض��هر  وغرامة مالية 

�ضيكل  5000
 22/11/2017: حمكمة االحتال يف 
عوفر ت�ض��در حكم بحق ال�ض��حفي ن�ضال 
عم��رو  22 �ض��هر وغرامة مالي��ة 5000 

�ضيكل
22/11/2017:  حمكمة االحتال يف 
عوفر توؤج��ل حمكمة ال�ض��حفيني احمد 
الدراوي���س، وحام��د النم��ورة  اىل موعد 

اخر.
االحت��ال  حمكم��ة   :29/11/2017
جت��رب ال�ض��حفيني امر ابو ع��رام وعاء 
الطيط��ي على دف��ع كفالة مالي��ة بقيمة 
ع�ض��رة االف �ض��يكل واإمه��ال النيابة 72 
�ضاعة لاإ�ض��تئناف،قبل ان تقرر االفراج 
عنهم بعد اعتقالهم لنحو �ض��هرين بتهمة 

التحري�س االعامي.
الداخلي��ة  االنته��اكات  تفا�ض��يل 
الفل�ض��طينية خال �ض��هر ت�ضرين ثاين/

نوفمرب 2017
ال�ض��حايف  تلّق��ى   :10/11/2017
يف قن��اة "الغ��د" اأمي��ن العال��ول، ر�ض��الة 
تهدي��د م��ن جمه��ول، عل��ى ح�ض��ابه على 
يتوّع��ده   Facebook(( "فاي�ض��بوك"
يف  املتواج��دة  عائلت��ه  بت�ض��فية  فيه��ا 

مدينة غزة.
اأمن منظمي  11/11/2017: اعت��دى  
مهرج��ان  احي��اء ذك��رى وف��اة الرئي���س 
الراح��ل يا�ض��ر عرف��ات، عل��ى ع��دد م��ن 
بق��وة،  والدف��ع  بال�ض��رب  ال�ض��حافيني 
ومنعته��م من الدخول لتغطي��ة مهرجان، 
عل��ى الرغم من ح�ض��ولهم عل��ى بطاقات 
و�ض��ارات خا�ض��ة بال�ض��حافيني للدخ��ول 
والتغطية. وُعرف منهم مرا�ضل �ضحيفة 
ال�ض��حايف  الوط��ن" االإلكرتوني��ة  "دني��ا 
"مع��ًا"  قن��اة  ومرا�ض��ل  عو���س،  حمم��د 

الف�ضائية عبد اهلل مقداد.
مع��رب  اإدارة  منع��ت    :18/11/2017
رفح ال�ض��حفيني الفل�ضطينيني من تغطية 
فت��ح مع��رب رف��ح ، م��ع اقت�ض��ار التغطي��ة 
ووكال��ة  فل�ض��طني"  "تلفزي��ون  عل��ى 
)وف��ا( الر�ض��مية، االأمر الذي ا�ض��تنكره 
ال�ض��حفيون واعت��ربوه تقيي��دًا حلري��ة 

ال�ضحافة.

"اإلعالم":45 انتهاكًا اسرائيليًا بحق الصحفيين خالل نوفمبر المنصرم
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غزة-الراأي-فل�ضطني عبد الكرمي
بنظ��ام  العامل��ة  البل��وك  م�ض��انع  معان��اة  تتوا�ض��ل 
ال�ضي�ضتم، مرة ب�ضبب منع االحتال اإدخال اال�ضمنت 
اخلا���س بها، وم��رة توق��ف تفعيل �ض��رف الهوايا من 
اأجل ال�ض��اح بت�ض��ريف البلوك املخزن لدى امل�ض��انع، 
االأمر الذي ت�ض��بب باإعاقة العمل داخل تلك امل�ضانع 
وهو ما يهدد م�ض��ر عائات كبرة تعترب ذلك م�ض��در 

دخل لها.
والباط��ون،  البل��وك  م�ض��انع  اأ�ض��حاب  وينا�ض��د 
امل�ضوؤولني ب�ضرورة تفعيل هوايا اال�ضمنت "ال�ض�ضتم" 
للمت�ضررين ولك�ضوفات البلديات، الأن غالبية م�ضانع 
البل��وك والباط��ون العامل��ة بنظام ال�ض�ض��تم توقفت 
ع��ن العم��ل؛ ب�ض��بب تاأخ��ر تفعي��ل هوايا اال�ض��منت 

ال�ض�ضتم.
 واإىل ج��اب ذل��ك، تع��اين م�ض��انع البلوك م��ن تاأخر 
الدفع��ات املالي��ة اخلا�ض��ة باملت�ض��ررين من��ذ اأربع��ة 
�ض��هور متوا�ضلة، و�ض��عيها ملنح البلوك للم�ضرتين وفق 

نظام الديون املرتاكمة.
ويق��ول اأحمد القرا �ض��احب اأحد م�ض��انع البلوك يف 
خ��ان يون���س:" اإن عدد كبر من م�ض��انع البلوك التي 
ت�ض��تورد اال�ض��منت وف��ق برنام��ج" اال�ضي�ض��تم"-قد 
توقفت ب�ض��بب عدم وجود هوايا ال�ضي�ضتم"، مو�ضحا 
البل��وك داخ��ل  لت�ض��ريف  الهواي��ا  قل��ة تفعي��ل  اأن 

امل�ضانع ت�ضبب بعجز.

ويوؤك��د القرا يف حديث للراأي، اأن عدد امل�ض��انع التي 
تعم��ل بنظ��ام ال�ضي�ض��تم يف قط��اع غ��زة ي�ض��ل اإىل 
التي تعمل فقط هي  امل�ضانع  واأن عدد  200 م�ضنع، 
70 م�ضنع، م�ضرا اإىل اأنه ال ميكن الأ�ضحاب امل�ضانع 

ت�ضريف البلوك اأو بيعه اال على الهوايا.
ووفق ما ذكره يف حديثه فاإن تفعيل الهوايا الأ�ضحاب 

م�ضانع البلوك من �ضاأنه دعم وتن�ضيط حركة ال�ضوق 
املحلي��ة، مطالب��ا ب�ض��رورة �ض��رف الدفع��ات املالي��ة 
للمواطن��ني املت�ض��ررين من اأجل �ض��داد م��ا عليهم من 
ديون مرتاكمة، منوها يف ال�ضياق ذاته اإىل اأن الو�ضع 

ماأ�ضاوي، حيث اأن اأغلب امل�ضانع اأغلقت اأبوابها.
من جهته يقول نا�ضر اأبو كر�س �ضاحب م�ضنع "نا�ضر 

اأبو كر�س للبلوك" يف املنطقة الو�ض��طى:" اإن خمازن 
امل�ض��انع مليئة بالبلوك وال ن�ضتطيع ت�ضريفها اال من 
خال الهوايا، وبذلك لن نتمكن من اإخراج اال�ض��منت 
والبل��وك"، مو�ض��حا اأن املت�ض��ررين مل يح�ض��لوا على 
دفعات مالية منذ ما يقارب 4 �ض��هور متوا�ض��لة، االأمر 
الذي ت�ض��بب يف اأزم��ة حقيقية لديهم ب�ض��بب تراكم 

الديون.
وي�ض��يف:" كاف��ة امل�ض��انع الت��ي تعم��ل وف��ق نظ��ام 
ال�ضي�ض��تم تع��اين نتيج��ة توق��ف ا�ض��دار الهواي��ا"، 
مطالب��ا ب�ض��رورة تفعيل الهوايا باأ�ض��رع وقت ب�ض��بب 

توقف عمل امل�ضانع.
وح��ول العجز يف عمل م�ض��انع البلوك ب�ض��بب تاأخر 
تفعي��ل �ضي�ض��تم اال�ض��منت للمت�ض��ررين، ق��ال وزي��ر 
االأ�ض��غال العامة مفيد احل�ضاينة:" اإن اأي مواطن مت 
التوافق على ا�ض��مه فيما ي�ض��مى نظام ال�ضي�ض��تم يتم 
التعام��ل مع��ه، لكن يج��ب التاأكد اأوال م��ن اأن املواطن 
قام بالبناء، ونحن ال ن�ضتطيع منح اأي �ضخ�س ا�ضمنت 

وهو ال يقوم بالبناء".
واأو�ضح احل�ضاينة يف حديث ملوقع بلدنا، اأن اأي اأ�ضماء 
يقوم اأ�ض��حاب امل�ضانع باإر�ضالها لوزارة اال�ضغال حتى 
ل��و عل��ى الفاك�س �ض��يتم التاأكد من اأن اال�ض��ماء يقوم 

اأ�ضحابها بالبناء وحينها يتم فتح باب ال�ضي�ضتم.
ويوج��د يف قطاع غزة نحو 450 م�ض��نع بلوك، منهم 
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غزة - الراأي - اآالء النمر
بع��د رب��ع قرن م��ن املفاو�ض��ات وم�ض��اريع الت�ض��وية مل 
يح�ض��ل الفل�ض��طيني عل��ى دولت��ه التي طاملا حل��م بها، 
فل��م جت��دي اتفاقية اأو�ض��لو نفع��ًا، ومل توؤت��ي خارطة 
الطريق اأكلها، ومل جتني �ض��فقات الطاولة واملوؤمترات 
ال�ضيا�ض��ية العربي��ة والدولي��ة جناح��ًا غ��ر لق��اءات 

وت�ضفيق وحفات ا�ضتقبال جتلت ب�ضائعة ال�ضام.
خت��ام خم�ض��ني عامًا من اأع��وام �ض��رقة وتهويد مدينة 
وت�ض��ليم  الق��رن"،  "�ض��فقة  بنج��اح  كان��ت  القد���س 
ال�ض��هاينة هدي��ة مل يكون��وا يحلموا بها يوم��ًا، فكانت 
القد���س الهدية اخلال�ض��ة عل��ى طبق م��ن ذهب عربي 

مقدمة لبني �ضهيون.
املقد�ض��ي واملخت�س يف �ض��ان القد�س جم��ال عمرو علق 
القد���س  االإ�ض��رائيليني  متيل��ك  ترام��ب  اإع��ان  عل��ى 
عا�ض��مة له��م، ب��ان هذا الق��رار اأحم��ق يكره اال�ض��ام 
وامل�ض��لمني، يريد في��ه دونالد معاقبة امل�ض��لمني الذين 
يكرهه��م، فه��و ول��د باأج��واء �ض��هيونية وميل��ك كذلك 
معتقدات يهودية، و�ضخ�ض��يته نتاج ل�ضهيوين اأكرث من 

ال�ضهاينة ذاتهم.

ديمغرافية يهودية
االحتال لن ي�ضعى لفتح جبهة داخلية على االإطاق، 
فل��ن يعملوا على اأي اإجراء وا�ض��ح للعيان لعدم اإ�ض��عال 
روح اال�ض��تفزاز ل��دى الفل�ض��طينيني واملقد�ض��يني عل��ى 
وج��ه اخل�ض��و�س، ل��ن يق��وم �ض��وى باح��رتازات اأمنية 
واعتق��االت وا�ض��عة دون خطوات اإجرائي��ة على اأر�س 

الواقع ح�ضب املخت�س عمرو.
وتاب��ع عم��رو بكلمات��ه املقد�ض��ية ال ميك��ن اأن يقح��م 
االحتال نف�ضه يف مواجهات و�ضربات موجهة للداخل 
املقد�ض��ي �ضمن ت�ض��فية احل�ض��ابات، ولن يقبل اإال على 
اأخذ االحرتازات االأمنية يف حميط امل�ض��جد االأق�ضى، 
ولي���س م��ن املتوقع البت��ة القيام باإج��راءات تنفيذية 

على اأر�س الواقع.

"االحت��ال يرب��ح والفل�ض��طيني يخ�ض��ر"، قال عمرو 
ال�ض��هاينة  خمطط��ات  تت�ض��در  املعادل��ة  ه��ذه  اأن 
يف  ذل��ك  ينح�ض��ر  احلالي��ة،  االأمريكي��ة  والق��رارات 
اآلية ح�ض��ر �ض��كان مدين��ة القد�س وتقيي��د حرياتهم 
يف تاأدية منا�ض��ك العبادة يف باحات امل�ض��جد االأق�ض��ى 
�ض��من التق�ضيم الزماين يف تقا�ضم اأوقات العبادات بني 

امل�ضلمني واليهود، تاأكيدًا على يهودية املكان.
واأ�ضار عمرو اإىل "دميغرافية يهودية"، حيث تتلخ�س 
املرحل��ة احلالي��ة به��ذا امل�ض��طلح ال��ذي ترتك��ز عليه 
االأهمي��ة بع��د اخلطاب��ات العن�ض��رية م��ن وا�ض��نطن، 
فل��ن يج��د طريق��ًا �ض��وى التنفي��ذ الفعل��ي يف تكثي��ف 
اأعداد اليهود يف املناطق ال�ض��كنية من خال م�ض��اعفة 
الوح��دات ال�ض��كنية واال�ض��تيطانية لتغلي��ب الطاب��ع 

اليهودي على مدينة القد�س بعد خطاب ترامب.
وق��ال املقد�ض��ي عم��رو اأن الدواع���س اليه��ود ال ميك��ن 
اأن يرتكوا امل�ض��جد االأق�ض��ى، لكن هذه لي�ض��ت املرحلة 
املنا�ضبة لعدم اإ�ض��عال حربًا ولعدم خلق مواجهة، ومن 

توابع االعان هو التغطية على جرائم "ا�ضرائيل".

مرحل��ة  يف  االأق�ض��ى  امل�ض��جد  اأن  عل��ى  عم��رو  واأك��د 
حا�ض��مة، فه��و بانتظار �ض��اح الدي��ن، وقد يك��ون عام 
2018 منزلق لبوابة التحرير وحتقيق وعد االآخرة، 
فه��ذه املرحل��ة مرحلة اإم��ا كل فل�ض��طني اأو عدمها، فا 

مت�ضع الأن�ضاف احللول.
مل ي�ض��كك عم��رو يف �ض��مود وال ثبات وال �ض��ابة اأهل 
القد�س، وهذه هي مفردات املواجهة وبو�ضلة احلفاظ 
جدي��رة  العملي��ة  ومعاركه��م  القد���س،  هوي��ة  عل��ى 

بالدليل.

توقعات في 2020
ويف وق��ت �ض��ابق توق��ع خب��ر اال�ض��تيطان يف جمعي��ة 
الدرا�ض��ات العربي��ة خلي��ل التفكجي، تط��ور املخطط 
االإ�ض��رائيلي لبناء 60 األف وحدة ا�ضتيطانية جديدة 
خ��ال الع�ض��رين �ض��نة القادم��ة يف القد���س املحتل��ة، 

بهدف تغير الواقع الدميوغرايف للمدينة.
وك�ضف التفكجي ، اأنه يف العام 2030 و�ضمن املخطط، 
�ض��يكون الوجود الفل�ض��طيني يف املدينة املحتلة 12% 

واليه��ودي %88، م��ا يعني تق�ض��يم القد�س "عا�ض��مة 
لدولت��ني" م�ض��تحيل. واأ�ض��اف اأن بناء ه��ذه الوحدات 
اال�ض��تيطانية �ض��يتم يف كل �ض��رب م��ن اأرا�ض��ي القد�س، 
�ض��واء يف امل�ض��توطنات التي بنيت بعد احتال القد�س 
االإحي��اء  ويف  امل�ض��تقبل  يف  �ض��تبني  اأو   ،1967 ع��ام 
العربية اأي�ض��ا، لتغي��ر الواقع الدميوغ��رايف للمدينة 

املحتلة.
ه��ذا  يف  املخط��ط  ع��ن  االإع��ان  توقي��ت  اأن  واأو�ض��ح 
التوقيت، يهدف اأي�ضا اإىل توجيه ر�ضالة للفل�ضطينيني 
والعرب وامل�ض��لمني، مفادها اأن القد�س عا�ض��مة لدولة 
واحدة وهي الدولة العربية، ور�ض��الة ثانية للمجتمع 
الدويل باأن القد�س عا�ض��مة ل��كل اليهود يف العامل وال 
ميك��ن تق�ض��يمها، واأن البناء يف القد���س كالبناء يف تل 

اأبيب.
وب��ني التفكج��ي اأن ه��ذا االإع��ان ع��ن ع�ض��رات اآالف 
الوحدات اال�ضتيطانية، ياأتي �ضمن املخطط " 2020" 
الذي و�ضع عام 1994 ومت تطويره لي�ضبح "2030".
ُيح��اول االحت��ال ب��كل م��ا اأوت��ي م��ن ق��وة، وبذريعة 
ع��دم الرتخي���س مبجزرة �ض��د منازل املواطن��ني هدمًا 
وجتريف��ًا، ويفر�س مبالغ باهظة نظر احل�ض��ول على 

الرتاخي�س مع تعطيل ا�ضدارها.
كما ُياح��ق االحتال التجار يف اأرزاقهم داخل البلدة 
القدمي��ة حت��ى كادت التج��ارة واملح��ال الفل�ض��طينية 
نتيجة ال�ض��ريبة اأن تختفي وي�ض��طر اأ�ض��حاب معظم 
االإيف��اء  قدرته��م  ع��دم  نتيج��ة  الإغاقه��ا  املح��ال 
الفق��ر  يفاق��م  ال��ذي  االأم��ر  ال�ض��ريبة،  مبتطلب��ات 

والبطالة يف املدينة املقد�ضة.
وم��ن املوؤكد اأن ميار�س ت�ض��ييقًا ع��رب حمات االعتقال 
املمنهج��ة وفر���س االإقام��ة اجلربي��ة عل��ى مواطن��ي 
املدين��ة املقد�ض��ة االأم��ر ال��ذي يفق��د العائل��ة م�ض��در 
رزقه��ا ويفاق��م اأزمته��ا، ويق��وم باإبع��اد املواطن��ني عن 
البلدة القدمية االأمر الذي ُيكبدهم م�ضروفات التنقل 

وااليجار، لدهورة االو�ضاع ال�ضكنية للمقد�ضيني.

مطلع عام 2020

"ديمغرافية يهودية"...سرطان "عبري" يتفشى في القدس

شلل يصيب مصانع البلوك عقب توقف تفعيل هوايا االسمنت
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غزة- الراأي- عبد اهلل كر�ضوع
دونال��د  االأمريك��ي  الرئي���س  اع��ان  اأث��ار 
عا�ض��مة  بالقد���س  االع��رتاف  ترام��ب، 
لاحتال االإ�ض��رائيلي موج��ة من ردود الفعل 

الفل�ضطينية.
املقاوم��ة  حلرك��ة  ال�ضيا�ض��ي  املكت��ب  رئي���س 
االإ�ض��امية حما���س اإ�ض��ماعيل هني��ة ق��ال : 
فل�ض��طينية  انتفا�ض��ة  اإطاق  عل��ى  "�ض��نعمل 
يك��ون غ��دا اجلمع��ة بدايته��ا؛ رًدا عل��ى قرار 
اأمري��كا باعرتافها اأن القد�س عا�ض��مة للكيان 
عملي��ة  ق��رب  اأن��ه  اإىل  م�ض��ًرا  االإ�ض��رائيلي"، 

الت�ضوية وال يوجد هناك �ضفقة قرن.
واأ�ض��اف هنية يف كلمة له الي��وم اخلمي�س، اأن 
هذا االعرتاف يبداأ مرحلة �ضيا�ض��ية جديدة 
الفل�ض��طينية مت��ر  الق�ض��ية  واأن  املنطق��ة  يف 
مبنعط��ف تاريخ��ي خطر، عاًدا اإي��اه "حتالًفا 

�ضيطانًيا" مع االحتال االإ�ضرائيلي.
ودعا ال�ض��عب الفل�ض��طيني يف ال�ضفة والقد�س 
ملتطلب��ات  ا�ض��تعداًدا  النف��ر  اإىل  املحتلت��ني 
املرحلة الفا�ض��لة يف تاريخ ال�ض��راع مع العدو 
ال�ض��هيوين، جم��دًدا التاأكي��د عل��ى اأن �ض��اح 
حما�س وقوتها موجهة فقط �ضوب االحتال.

م��ع  الق��رار اجلائ��ر يتزام��ن  اأن ه��ذا  وتاب��ع 
ذكرى انتفا�ض��ة احلجارة ع��ام 1987م وقدر 
�ض��عبنا اأن يك��ون يف مواجه��ة ه��ذه املوؤام��رات 
واأن القد�س العربية االإ�ض��امية دائًما منطلق 
الثورات، جم��دًدا التاأكيد على عدم االعرتاف 

ب�ضرعية االحتال.
ال�ض��لطة  قي��ادة  "عل��ى  هني��ة:  واأردف 
الوطني��ة  ال�ض��جاعة  اأن متل��ك  الفل�ض��طينية 
اجلائ��ر"،  اأو�ض��لو  اتف��اق  م��ن  حتلله��ا  وتعل��ن 
مطالًبا اإياها باالإ�ض��راع يف خطوات امل�ض��احلة 
ووق��ف  غ��زة،  قط��اع  ع��ن  العقوب��ات  ورف��ع 
التن�ض��يق االأمني يف ال�ض��فة الغربي��ة واإعادة 

ترتيب االأطر القيادية.
واأك��د عل��ى �ض��رورة عق��د اجتماع فل�ض��طيني 
جام��ع وب�ض��كل عاج��ل وكذل��ك دع��ا االإط��ار 
املوؤق��ت ملنظم��ة التحري��ر باالإنعقاد ملناق�ض��ة 
التط��ورات يف القد���س، داعًيا ال��دول العربية 
واالإ�ض��امية اإىل وقفة جادة من اأجل املدينة 

املقد�ضة ووقف ال�ضراعات اأيا كان اأ�ضبابه.
��ا الدول االإ�ضامية والعربية   ودعا هنية اأي�ضً

االإدارة  مقاطع��ة  ع��ن  �ض��راحة  باالإع��ان 
االأمريكية فيم��ا مي�س احلقوق الفل�ض��طينية، 
م�ض��يًدا بدعوة الرئي���س اأردوغ��ان لعقد قمة 
ب�ض��اأن  الق��رار  تباح��ث  اأج��ل  م��ن  اإ�ض��امية 

القد�س.
االأمريكي��ة  االإدارة  اأن  اإىل  واأ�ض��ار   
واالإ�ض��رائيلية اأغراه��ا املحادث��ات م��ن ف��وق 
الطاول��ة وحتت الطاول��ة، لينفذوا ما اأ�ض��ماه 
احلا�ضل  االن�ض��غال  اأن  معتقدين  "باملوؤامرة"، 
يف املنطق��ة هو توقيت ذهبي التخاذ مثل هذه 

اخلطوة.
واأ�ض��ار هنية اإىل اأن قي��ادة حما�س يف لقاءات 
اأبن��اء  ل��كل  تعليم��ات  "اأعطين��ا  و  متوا�ض��لة 
احلرك��ة اإىل اإع��ان نف��ر داخل��ي للتح�ض��ر 

للمرحلة القادمة".

مؤامرة تصفية
بدورها ؛ طالبت حركة اجلهاد االإ�ض��امي يوم 
اخلمي���س منظم��ة التحرير ب�ض��حب اعرتافها 
بالكي��ان االإ�ض��رائيلي واإنه��اء مرحل��ة اتف��اق 
اأو�ض��لو للت�ض��وية رًدا عل��ى اع��رتاف الرئي���س 
االأمريك��ي دونال��د ترم��ب بالقد�س "عا�ض��مة 

الإ�ضرائيل".
وق��ال الناط��ق با�ض��م احلركة داود �ض��هاب يف 
موؤمت��ر �ض��حفي عق��ده يف مدين��ة غ��زة، اإن��ه 
يج��ب الت�ض��دي بح��زم وق��وة وب��كل ال�ض��بل 
لرف���س واإحب��اط موؤام��رة ت�ض��فية الق�ض��ية 
الق��رن"  "�ض��فقة  امل�ض��ماة  الفل�ض��طينية 
االأمريكية التي د�ض��نها ترمب باإعان القد�س 

عا�ضمة للكيان.
التط��ور  اأم��ام ه��ذا  "نطال��ب  �ض��هاب  واأ�ض��اف 
اخلطر منظمة التحرير باإعان ف�ضل م�ضروع 
الت�ض��وية واإغاق اتفاق اأو�ض��لو ورف�س العمل 
ا وقف  مبا يرتتب عليه من التزامات وخ�ضو�ضً

التن�ضيق االأمني مع العدو بكل اأ�ضكاله".
لت�ض��عيد  الفل�ض��طينية  اجلماه��ر  ودع��ا 
انتفا�ض��ة القد�س وانخراط كل ف�ضائل العمل 
الوطن��ي واالإ�ض��امي فيه��ا، ومتك��ني وت�ض��عيد 
املقاومة يف كل اأنحاء اأر�ض��نا املحتلة وال�ض��يما 

يف ال�ضفة الغربية املحتلة.
واأكد �ضهاب �ضرورة العمل على اإنهاء االنق�ضام 
عل��ى  الفل�ض��طيني  ال�ض��ف  وح��دة  وحتقي��ق 

الثواب��ت الوطني��ة، والعم��ل على اإع��ادة بناء 
املنظمة واملجل�س الوطني

كم��ا طال��ب "الع��رب وامل�ض��لمني بالتوق��ف عن 
للع��رب  حليف��ًا  اأو  �ض��ديقًا  الوالي��ات  اتخ��اذ 
وامل�ض��لمني بع��د اأن اخت��ارت موقع الع��داء لهم 
م��ن خ��ال ال�ض��راكة الكاملة مع الع��دو يف كل 
اإرهابه مع ال�ض��عب واالأمة االإ�ض��امية باإعان 

قد�ضها عا�ضمة الإ�ضرائيل".
وح��ث جامع��ة ال��دول العربي��ة عل��ى �ض��حب 
العاق��ات  وقط��ع  العربي��ة  ال�ض��ام  مب��ادرة 
العلنية اأو ال�ض��رية مع الكيان، وعدم التطبيع 
معه، واإغاق �ض��فاراته املوجودة يف العوا�ض��م 
العربي��ة. كما طالب العرب وامل�ض��لمني جميعًا 
بالعمل على تعزيز �ضمود ال�ضعب الفل�ضطيني، 
والتوق��ف ع��ن ماحق��ة املقاوم��ة وحماوالت 
نزع ال�ضرعية عنها، وو�ضفها باالإرهاب خدمة 

للكيان االإ�ضرائيلي.

تفجير للمنطقة
من جانبه �ضدد ع�ضو املكتب ال�ضيا�ضي للجبهة 
ال�ض��عبية لتحري��ر فل�ض��طني وم�ض��ئول فرعها 
يف قط��اع غزة جمي��ل مزهر اأن ق��رار الرئي�س 
االع��رتاف  ترام��ب"  دونال��د   " االأمريك��ي 
بالقد���س عا�ض��مة موح��دة لدولة  اإ�ض��رائيل 
وقرار نقله ال�ض��فارة االأمريكي��ة من  تل اأبيب 
اإىل القد�س هو ت�ضعيد خطر �ضيفجر املنطقة 

باأكملها.
واعت��رب مزه��ر اأن ه��ذا الق��رار اخلط��ر لي�س 
م�ض��تغربًا على االإدارة االأمريكية التي �ض��ّكلت 
وجرائمه��ا  الإ�ض��رائيل  حا�ض��نة  زال��ت  وم��ا 
�ض��د �ض��عبنا من��ذ قيامها، كم��ا اأن ه��ذا القرار 
ال ي�ض��تهدف فق��ط رمزي��ة القد���س ومكانته��ا 
الدينية ل�ض��عبنا واأمتنا العربية واالإ�ضامية، 
بل ي�ض��رب ثوابت وحقوق �ضعبنا والتي توؤكد 
لدول��ة  االأبدي��ة  العا�ض��مة  ه��ي  القد���س  اأن 
فل�ض��طني، واأنها �ض��تظل قل��ب ال�ض��راع مع هذا 

العدو املجرم.
و�ض��دد مزه��ر اأن ه��ذا الق��رار مل يك��ن ليت��م 
لوال التن�ض��يق العايل ب��ني االإدارة االأمريكية 
العربي��ة  الرجعي��ات  وبع���س  وا�ض��رائيل 
لل�ض��غط م��ن اأجل حل الق�ض��ية الفل�ض��طينية 
املنطق��ة  يف  ال�ض��هيواأمريكية  للروؤي��ة  وفق��ًا 

والقائم��ة عل��ى ما ُي�ض��مى باحل��ل االإقليمي اأو 
�ض��فقة القرن، م�ضرًا اأن الت�ضريحات الباهتة 
لبع���س االأنظمة العربي��ة ويف مقدمتها مملكة 
اآل �ض��عود والبحري��ن عل��ى ه��ذا الق��رار يوؤكد 

تواطوؤهم فيه.
وتوق��ع مزهر ب��اأن يكون ه��ذا الق��رار مقدمة 
ا�ض��رائيلي  وت�ض��عيد  اأمريكي��ة  الإج��راءات 
تك��ون  العربي��ة  ال��دول  لبع���س  و�ض��غوطات 
مبثابة البدء الفعلي يف تنفيذ �ضفقة القرن.

واأعرب مزهر عن ثقته بجماهر �ضعبنا �ضيبه 
و�ض��بابه ون�ض��ائه وق��واه الوطني��ة احلي��ة يف 
اأنه��ا لن مترر هذا الق��رار اخلطر مرور الكرام 
واأنها �ضتت�ض��دى ب�ض��كل مي��داين له��ذا القرار، 
داعيًا للم�ضي قدمًا يف جهود ا�ضتعادة الوحدة 
الوطنية والتي ت�ضب اإيجابًا يف الت�ضدي لهذا 
الق��رار االأمريكي واملخططات التي ت�ض��تهدف 

ق�ضيتنا.
وو�ضف مزهر ت�ضريحات الرئي�س الفل�ضطيني 
تك��ن  مل  اأنه��ا  اأم���س  م�ض��اء  عبا���س  حمم��ود 
مب�ض��توى اجلرمية والقرار، واأنه كان يجب اأن 
يعلن ب�ض��كل حا�ضم �ضحب االعرتاف مبا ُي�ضمى 
بالكيان ال�ضهيوين، والتخلي عن اتفاق اأو�ضلو، 
اإنه��اء االإج��راءات العقابي��ة  اأو حت��ى ق��رار 
املفرو�ض��ة عل��ى القط��اع كخطوة عل��ى طريق 
توحيد طاقات �ض��عبنا ملواجهة تداعيات هذا 

القرار اخلطر.
العربي��ة  اأمتن��ا  جماه��ر  مزه��ر  دع��ا  كم��ا 
لت�ض��كيل  لل�ض��ارع  الن��زول  اإىل  واالإ�ض��امية 
اإ�ض��ناد ل�ض��عبنا الفل�ض��طيني، و�ض��غط  حال��ة 
على حكوماتهم واأنظمتهم العربية، وملواجهة 
حماولة بع�س االأنظمة العربية التن�ض��يق مع 
االإدارة االأمريكي��ة وابت��زاز �ض��عبنا لتمري��ر 
هذا املخطط الذي ي�ض��تهدف ت�ضفية الق�ضية 
الفل�ض��طينية، والذي يتقاطع م��ع خمططاتها 

االإجرامية يف املنطقة.

شريك االحتالل
قال نائ��ب رئي�س حركة فتح حمم��ود العالول 
�ضيا�ضًيا من  �ضت�ضهد حراًكا  املقبلة  االأيام  "اإن 
�ضمنها عقد املجل�س املركزي ملنظمة التحرير 
الفل�ض��طينية قريبًا، لر�ض��م �ضيا�ض��ات جديدة 
لل��رد عل��ى الق��رار االأمريك��ي اعتب��ار القد�س 

الإ�ضرائيل". "عا�ضمة 
املتح��دة  الوالي��ات  اأن  العال��ول  واعت��رب 
�ض��ريكة مع االحت��ال بالعدوان على ال�ض��عب 

الفل�ضطيني.
واأك��د اأن القرار االأمريك��ي ال يحمل اأي قيمة 
قانوني��ة ول��ن يغ��ر م��ن الواق��ع ب��اأن القد���س 
الدول��ة  عا�ض��مة  ا�ض��امية  عربي��ة  �ض��تبقى 

الفل�ضطينية.
اأن خي��ارات ال�ض��عب الفل�ض��طيني  واأ�ض��ار اإىل 
وا�ض��ح با�ض��تمرار ن�ض��اله ملواجه��ة االحتال 

اال�ضرائيلي والتم�ضك بحقوقه واأر�ضه.

تأجيج النضال 
م��ن جانب��ه، ق��ال ط��ال اأب��و ظريف��ة ع�ض��و 
املكتب ال�ضيا�ض��ي للجبه��ة الدميقراطية: "اإن 
ت�ض��ريحات ترامب حول نقل ال�ضفارة، تهدف 
لل�ض��غط على ال�ض��لطة للعودة اإىل مفاو�ض��ات 
مبا�ض��رة كم��ا كان��ت �ض��ابقًا ب��دون �ض��روط"، 
موؤك��دًا اأن ه��ذا االأم��ر يحمل خماط��ر جدية، 
االأمريكي��ة  ال�ضيا�ض��ة  جناب��ه  اأن  "وعلين��ا 
كل  وتاأجي��ج  االنق�ض��ام  اإنه��اء  يف  بالت�ض��ريع 
اأ�ض��كال الن�ض��ال الوطني مبا فيها االنتفا�ض��ة 
وتزاي��د وترته��ا باعتباره��ا ق��ادرة ان تدفع 
االحتال ثمنًا للتوقف عن اأي خطوات مقبلة 

اأو التهويد و�ضم القد�س"، وفق قوله.
ودع��ا الدول العربية واالإ�ض��امية اإىل اتخاذ 
خطوات لل�ض��غط على اإدارة ترامب لوقف كل 
ه��ذه ال�ضيا�ض��ات الت��ي ت�ض��كل انحيازا �ض��افرًا 
وا�ض��طفافًا مع االحتال، مب��ا مّيكن االحتال 
وممار�ض��ة  الدولي��ة  املوؤ�ض�ض��ات  م��ن  الته��رب 
املزيد من اال�ض��تيطان، مطالبا مبحا�ضبة قادة 

االحتال على جرائمهم.
كم��ا دعا اإىل التوجه �ض��ريعًا للجمعية العامة 
لتدوي��ل  االأم��ن،  وجمل���س  املتح��دة  ل��اأمم 
الق�ض��ية الفل�ض��طينية وترجمة قرار جمل�س 
االأم��ن اخلا���س باال�ض��تيطان. واأ�ض��اف " على 
الوالي��ات املتح��دة ان تدرك اأن نقل ال�ض��فارة 
واملجتم��ع  الفل�ض��طينية  ل��اإرادة  حت��ٍد  ه��و 
ال��دويل وه��و ج��زء ال يتج��زاأ م��ن االأرا�ض��ي 
املحتل��ة وهي عا�ض��مة دول��ة فل�ض��طني، وعلى 
ردة  حتم��ل  االمريكي��ة  واالدارة  االحت��ال 

الفعل غر املح�ضوبة".

استنكار فصائلي حول االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل
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الراأي _ اآالء النمر
املقادم��ة  اأحم��د  اأب��و  االأربعين��ي  يح��اول 
النهو���س بنف�ض��ه وا�ض��تجماع ق��واه العقلية 
واخل��روج بنتيجة �ضخ�ض��ية، بع��د متابعته 
احلثيثة لن�ض��رات االأخبار اخلا�ض��ة بال�ضاأن 
الفل�ض��طيني، ومل��ف امل�ض��احلة عل��ى وج��ه 

اخل�ضو�س.
اأق�ض��ى  م��ن  خ��رج  وطوي��ل  عمي��ق  بنف���س 
رئتي��ه ارتياحًا، يق��ول املقادم��ة :"يبدو اأن 
هناك اأم��ل باقي ال ميكن التغافل عنه ميكن 
الرتكي��ز عليه جي��دًا يف اللق��اءات املفاجاأة 
حلركت��ي فت��ح وحما�س يف القاه��رة بدعوى 
م��ن الو�ض��اطة امل�ض��رية، بعد م��رور مرحلة 

توترية ال باأ�س بها".
ح��ال االأربعيني كحال ال�ض��عب الفل�ض��طيني 
باأكمل��ه، ب��ني مرتق��ب ومتاب��ع حثي��ث وبني 
فاقد لاأمل يف اإمتام هذا امللف ال�ض��ائك بكل 
ق�ضاياه املختلف عليها بني االإخوة الفرقاء، 
بع��د ك��رات م��ن الف�ض��ل الذري��ع يف اتفاقات 
�ض��ابقة واجتماعات عديدة و�ض��لت لع�ض��رة 

اتفاقات مل تنجح اأي منها.
ال تخل��وا املرحل��ة اجلارية من اإم��دادات ال 
باأ�س بها م��ن كميات االأوك�ض��جني واالنفا�س 
اال�ض��طناعية لنفخ ال��روح واإكم��ال احلياة 
يف ج�ضد امل�ض��احلة الفل�ضطينية، لي�ضجل يف 
تاريخ الق�ض��ية باختتام ع��ام 2017 باإمتام 
امل�ضاحلة الفل�ضطينية وجتاوز هذه املرحلة 

بعقباتها واأ�ضاكها ال�ضائكة.
املحلل والكاتب ال�ضيا�ض��ي فايز اأبو �ض��مالة، 
عرب ع��ن راأيه ال�ضخ�ض��ي بقول:" ق��د تاأتي 

اأخب��ار مفرح��ة عن امل�ض��احلة، مب��ا يف ذلك 
ال�ض��ائكة واخل��روج بنتيج��ة  امللف��ات  ح��ل 
مفرحة لل�ض��عب الفل�ض��طيني من اجتماعات 

القاهرة املفاجاأة.
وق��ال اأب��و �ض��مالة اأن اجلهد امل�ض��ري، ياأتي 
منق��ذا للملف الفل�ض��طيني وحامي��ًا للجبهة 
الداخلي��ة عل��ى وج��ه التحدي��د، ف��ا ميكن 
للتاري��خ اأن ين�ض��ى اجله��د امل�ض��ري ودوره��ا 

كو�ضيط �ضقيق وجماور للفل�ضطينيني.
واأ�ض��ار اأبو �ض��مالة اإىل اإمكاني��ة التفاهم يف 
القاه��رة عل��ى اآلي��ة متك��ني احلكوم��ة وحل 
العق��د والعراقي��ل يف طريقه��ا لب��دء عملها 

ر�ض��ميا يف الدوائ��ر احلكومية بغزة، وو�ض��ع 
النقاط على احلروف، بدال من الت�ضريحات 
والناطق��ني  الف�ض��ائل  ب��ني  املتوت��رة 
ت�ض��يب  والت��ي  القيادي��ة  وال�ضخ�ض��يات 
ال�ض��ديد،  باالإحب��اط  الداخلي��ة  اجلبه��ة 

وتعود بكل اجلهود اإىل الوراء.
و�ض��ع  �ض��رورة  عل��ى  �ض��مالة  اأب��و  واأك��د 
اعتب��ار لاأم��ل ال��ذي تبق��ى ويعي���س علي��ه 
املواط��ن الفل�ض��طيني يف مراحل��ه االأخ��رة، 
ه��ذه  بنف���س  االأم��ل  ذات  يتك��رر  ال  ورمب��ا 
املرحل��ة املتقدم��ة من احل��وارات واللقاءات 
خيب��ت  فق��د  الفل�ض��طينية،  والتفاهم��ات 

اآمال��ه يف العديد من املرات ويف ع�ض��رات من 
االتفاقات.

إنقاذ سريع
االأط��ر  ف��اإن  االنق��اذ،  عملي��ة  اإط��ار  ويف 
ال�ضعبية والف�ضائلية �ضكلت هبة جماهرية 
و�ضعبية يف وجه العراقيل التي تعطل اإمتام 
امل�ض��احلة الفل�ض��طينية، وطالبت الف�ضائل 
بجدي��ة التفاهمات واإنهائها ب�ض��كل اإيجابي 

الأجل املواطن لي�س اأكرث وال اأقل.
ويف �ض��بيل حل املع�ض��ات وامللفات ال�ضائكة، 
ف��اإن امل�ض��وؤول الفل�ض��طيني مطال��ب باإعطاء 

�ضريحة املواطن والعامل والطالب واخلريج 
وال�ض��باب عل��ى اأولوي��ة الق�ض��ايا وامللف��ات، 
وعلى راأ�س برام��ج احلكومة املقبلة القائمة 

مبهام اإدارة قطاع غزة.
حركة حما���س ويف بيان �ض��در عن املتحدث 
با�ض��مها ف��وزي بره��وم، ق��ال: "اإن الزي��ارة 
ج��اءت بناء على دعوة من م�ض��ر"، مو�ض��حًا 
اأنه��ا ته��دف لبحث تط��ورات ملف امل�ض��احلة 
طموح��ات  يحق��ق  مب��ا  به��ا  امل�ض��ي  و�ض��بل 

وم�ضالح ال�ضعب الفل�ضطيني.
واأفاد م�ض��در مطلع اأن وفد حما�س برئا�ض��ة 
يحيى ال�ض��نوار ومروان عي�ض��ى غادروا غزة 
�ض��باح اجلمعة، وو�ضلوا م�ضاءا اإىل القاهرة 

حتت اإجراءات اأمنية م�ضددة.
وب��ني امل�ض��در ملوق��ع "الر�ض��الة" اأن��ه ج��رى 
االتف��اق على وقف الت�ض��ريحات التوترية 
ب��ني حرك��ة فت��ح وحما���س ب�ض��كل نهائ��ي، 
مو�ضحا اأن حما�س وافقت على تنفيذ قانون 
التقاعد ملوظفيها اأ�ض��وة بال�ض��لطة الوطنية 
الفل�ض��طينية. وبح�ض��ب امل�ض��در فاإن اللقاء 
توافق على ت�ض��كيل جلنة ف�ض��ائلية ت�ض��اند 
عم��ل وف��د املخاب��رات واللجن��ة تتك��ون من 
ممثل��ي حركة اجلهاد اال�ض��امي واجلبهتني 

ال�ضعبية والدميقراطية.
�ض��عيد  عل��ى  الف��ت  تط��ور  يف  اأن��ه  يذك��ر 
امل�ض��احلة الفل�ضطينية، ا�ض��تدعت القاهرة 
ي��وم اجلمع��ة كل م��ن حركتي حما���س وفتح 
على عجل دون الك�ضف عن تفا�ضيل الدعوة 
املفاجئ��ة الت��ي تاأتي يف وقت ي�ض��هد تطبيق 

امل�ضاحلة تعرثًا وا�ضحًا.

إنقاذ المصالحة .. األمل المتبقي للمواطن في ختام 2017 

هل يدفع إضراب موظفي غزة الحكومة لصرف رواتبهم !؟
غزة- الراأي - �ضمر العرعر

واملدار���س  واملوؤ�ض�ض��ات  ال��وزارات  كاف��ة  ب��دت 
احلكومي��ة خاوي��ة م��ن موظفيه��ا واملراجع��ني، 
الي��وم الثاث��اء، وذلك احتجاج��ا على مماطلة 
حكوم��ة الوفاق وجتاهلها حلق��وق موظفي غزة 
بع��دم دفع رواتبهم وفقا ملا مت االتفاق عليه بني 

حركتي فتح وحما�س يف القاهرة.
وكان من املفرت�س اأن ت�ضرف احلكومة ما ن�ضبته 
�ض��هور التي  %50  ملوظف��ي غزة خال الثاث 

يتم فيها دمج املوظفني .
ه��ذا دع��ت نقاب��ة املوظف��ني يف قط��اع غ��زة فى 
وق��ت �ض��ابق اىل اعتب��ار الي��وم  الثاث��اء ي��وم 
اإ�ض��راب �ض��امل تغلق فيه كافة اأب��واب الوزارات 
واملدار���س وذل��ك احتجاج��ا عل��ى ع��دم �ض��رف 

رواتب املوظفني عن �ضهر ت�ضرين ثاين.
وح��ذر يعق��وب الغن��دور رئي�س نقاب��ة املوظفني 
يف قط��اع غ��زة يف موؤمت��ر �ض��حفي عق��د االأح��د 
يف مدين��ة غ��زة، حكوم��ة التوافق م��ن التمادي 
يف اإجراءاته��ا التع�ض��فية اجت��اه وع��دم �ض��رف 

رواتبهم.
واعت��رب الغن��دور عدم �ض��رف روات��ب املوظفني 
م��ن قبل حكوم��ة التوافق اإعان ح��رب من قبل 

احلكومة اجتاه املوظفني.
وق��ال" حق��وق املوظف��ني خط احمر غ��ر قابل 
للتفاو�س وامل�ض��اومة والتمك��ني الفعلي يتم عرب 
بواب��ة املوظف��ني و�ض��رف رواتبه��م وحقوقه��م 

كاملة".
ودع��ا الغن��دور اىل رحي��ل حكوم��ة احلمد اهلل 
وت�ض��كيل حكومة انق��اذ وطني يف حال مل تلتزم 

حكومة التوافق مب�ضوؤولياتها اجتاه املوظفني.

كما دعا الف�ضائل الفل�ضطينية والراعي امل�ضري 
للم�ض��احلة لتحم��ل م�ض��وؤولياتهم اجت��اه مل��ف 

املوظفني.
االإ�ض��راب..  ح��ول  املوظف��ني  اآراء  وتفاوت��ت 
فاملوظف نزار و�ض��ف االإ�ض��راب باأنه جهد املقل 
وعمل ال�ض��عيف ن�ضاأل اهلل اأن ي�ض��تفيق الظلمة 

واأن يرتاجعوا عن غيهم"
واأ�ض��اف :" ال اأحد يتحمل امل�ض��ئولية �ض��وى من 
ميلك اأن ي�ض��رف رواتبه��م وال يفعل ، موؤكدا اأننا  
يف اأزمة حقيقية واأدخلنا هذا التعنت يف ما دون 
خط الفقر عن ق�ض��د و�ض��بق اإ�ض��رار مت�ضائًا : 
وهل جزاء من يخدم �ضعبه اأن يقطع راتبه اأوال 

ثم يحرم منه بعد اأن اتفق الفرقاء؟

وتابع :" اإال حقوق اأبنائنا و�ضرت بيوتنا التزمنا 
بكل ما تطلب��ه القيادات الفل�ض��طينية الكرمية 
من��ا وقلنا نعم للم�ض��احلة ... لك��ن لي�س قبل اأن 
نت�ض��الح معهم عل��ى مرتباتنا والتي هي اأب�ض��ط 
حقوقن��ا الت��ي يريده��ا البع�س ورقة م�ض��اومة 
وقه��ر لن��ا ... قطع��ت املرتب��ات ف�ض��ربنا اأح��د 
ع�ض��ر عام��ا عل��ى ن�ض��ف مرت��ب ولك��ن اأن يطبق 
معاوي��ة(  واأثب��ت  علي��ا  )اأن��زع  البع���س  علين��ا 
... ويت�ض��رف باأم��وال ال�ض��عب الأه��ل املواالة ال 

الأ�ضحاب احلقوق
 ومتن��ى بان  ال يتوقف حراكنا واإ�ض��راباتنا وال 
مطالباتنا حت��ى تتحقق مطالبن��ا كلها فا اأحد 
اأحق منا اأو قدم للوطن مثلما قدمنا ... والوطن 

لي�س �ضركة الأحد يت�ضرف فيه كما ي�ضاء.
ب��دوره، اأب��دى اأب��و العب��د انزعاجه م��ن خطوة 
االإ�ض��راب معت��ربا اإياه��ا خطوه ال جت��دي نفعا 
ب��ل ت�ض��ر اأكرث مما تنفع م��اذا �ض��يعود علينا من 
االإ�ض��راب �ض��وى حرم��ان اأبنائن��ا م��ن التعلي��م 
واملر�ضى من العاج وفى كاهما جرم يجب عدم 

ال�ضكوت عليه ،
واأكد على �ض��رورة اأن تتوحد ال�ضفوف لتوجيه 
البو�ض��لة جت��اه القد���س وم��ا يج��ري به��ا ، ولن 

يتحقق ذلك �ضوى بان تكون غزة كال�ضفة
وطال��ب بخط��وات تعال��ج ولي�ض��ت خط��وات من 
�ض��انها هدم موؤ�ض�ضات �ض��مدت وقت ا�ضتنكاف من 
كان��وا به��ا ، مطالبا املوظف��ني بعدم ت��رك مكان 

عملهم مهما كان
من جانبه، عد لوؤى حممد هذه اخلطوة بر�ضالة 
الق��رار  الأ�ض��حاب  املوظ��ف  ير�ض��لها  اأن  يري��د 
ب�ضرورة �ض��رف راتب لهم يف ظل الو�ضع الراهن 
ال��ذي ب��ات ال يحتم��ل موؤك��دا عل��ى �ض��رورة اأن 
يكون هناك حراك وا�ض��ع من قل الكل لتحريك 

املياه الراكدة.
وو�ض��ف احلال الذي و�ضل اإليه املوظف فى غزة 
باأن��ه جتاوز خط الفقر واأنه مل يعد اأحدا ينظر 
يف وجه��ه اأينم��ا ذه��ب فم��ن جهة جت��د الديون 
مرتاكم��ة عليه حتى بات الكث��رون ال يدينونه 
وم��ن جه��ة اأخ��رى م��ن لدي��ه التزام��ات اأطفال 

ورو�ضة ومدار�س وجامعات واإيجارات .
وخت��م ل��وؤي كام��ه ب��ان يغ��ر اهلل االأم��ور اىل 
االأح�ض��ن وان تف��رج عل��ى اجلمي��ع واأال يك��ون 
املوظف �ض��حية بداًل عن �ض��هادة الفخر له باأنه 

حمى الباد وقت اأن تركت با موظفني .  
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طريقة التخلص من زيت القلي بعد االنتهاء من استخدامه

ن�ض��تخدم الزي��ت للقل��ي بكرثة 
يف مطابخنا العربية، و�ضبق اأن 
راأينا طريقة اإعادة ا�ض��تخدام 
عندم��ا  لك��ن  باأم��اٍن.  الزي��ت 
يح��ني وق��ت التخل�س من��ه، ما 
هي الطريق��ة املنا�ض��بة الإمتام 
املهمة؟ اإلي��ك من اأطيب طبخة 

اجلواب!
اترك��ي  االأوىل:  الطريق��ة 
الزي��ت جانًب��ا حتى ي��ربد. من 
امله��م ج��ًدا توخي احل��ذر عند 
ال�ض��اخن  الزي��ت  م��ع  التعام��ل 
الأنه ي�ض��بب ح��روق عميقة قد 
تعر���س حيات��ك للخط��ر. بعد 
اأن ي��ربد متاًم��ا، افرغ��ي الزيت 
يف عبوٍة من زجاج اأو با�ض��تيك 

ال  حت��ى  باإح��كاٍم  واغلقيه��ا 
يت�ضرب الزيت منها.

الطريقة الثاني��ة: اأفرغي الزيت البارد 

يف وعاٍء و�ضعيه يف الفريزر حتى يتجمد 
نهائًي��ا. اأزيل��ي م��ن بعدها الزيت ال�ض��لب 
من الوع��اء وارميه يف القمامة. ام�ض��حي 

م��ن  للتخل���س  ورقي��ة  مبح��ارم  الوع��اء 
الزيت قبل اأن تغ�ضليه باملاء وال�ضابون.

حتذير:

اإياك اأن ترمي الزيت يف املجلى 
اأم يف املرحا�س. يتجمد الزيت 
ويلت�ض��ق باالأنابي��ب وي�ض��دها، 
م��ا ي�ض��بب ل��ك م�ض��كلة كب��رة 
جه��ة  م��ن  عنه��ا.  بغن��ى  اأن��ت 
اأخ��رى، ال ميك��ن تنظي��ف املاء 
من الزيت، واإذا كانت االأنابيب 
ت�ض��ب يف البح��ر اأم يف اأماك��ن 
اأخرى، تزيدين م�ضتوى التلوث 

وت�ضببني اأذى بيئي.
يف  الزي��ت  رم��ي  ق��ررت  اإذا 
الكمي��ة  اأّن  تاأك��دي  القمام��ة، 
قليل��ة واأن��ك �ضتتخل�ض��ني م��ن 
الكي���س يف وقٍت قري��ٍب. اإياك 
اأن ترمي الزيت ال�ض��اخن الذي 
والبا�ض��تيك.  الكي���س  ي��ذّوب 
يك��ون  اأن  ��ا  اأي�ضً اإحر�ض��ي 
اإفراغ��ه يف زجاج��ة  ب��ارًدا متاًم��ا قب��ل 

با�ضتيكية.

رفح- الراأي
عل��ى  اأُخ��ذت  ومتنوع��ة  عدي��دة  مه��ام 
عات��ق جن��ود اإدارة العملي��ات بال�ض��رطة 
م��ن  اتخ��ذوا  الذي��ن  الفل�ض��طينية 
ال�ض��لكية والا�ض��لكية  اأجه��زة االت�ض��ال 
فعال��ة  و�ض��يلة  احلديث��ة  والتكنولوجي��ا 
ال�ض��بط  يف  امليداني��ة  مهامه��م  لتحقي��ق 

وال�ضيطرة امليدانية.
ويف ه��ذا ال�ض��دد، قال الرائ��د عمران اأبو 
ها�ض��م مدي��ر عملي��ات �ض��رطة حمافظ��ة 
رف��ح:" ُتع��د اإدارة العملي��ات يف ال�ض��رطة 
م��ن  رف��ح  حمافظ��ة  يف  الفل�ض��طينية 

اإليه��ا  اأُ�ض��ِند  الت��ي  الرئي�ض��ية  االإدارات 
العدي��د م��ن امله��ام يف عملي��ة الرب��ط بني 
العم��ل  وت�ض��ير  ال�ض��رطة  يف  االإدارات 
اليوم��ي والرب��ط ب��ني مفا�ض��ل االإدارات 
التخ�ض�ض��ية وعملي��ة امل�ض��اندة االأجهزة 

االأمنية يف امليدان".
ملوق��ع  خا���س  حدي��ث  يف  واأو�ض��ح، 
اأن عملي��ات ال�ض��رطة ه��ي  "الداخلي��ة"، 
حلق��ة الو�ض��ل ب��ني الق��وة املتواج��دة يف 
املي��دان وبني قيادة ال�ض��رطة مبا ي�ض��من 
املي��دان  يف  االأمني��ة  اخلط��ط  تطبي��ق 
االخت�ض��ا�س  وف��ق  اال�ض��ارات  وتوزي��ع 

واي�ض��الها باأعلى درجات ال�ضرية واالأمان 
للقيادة.

وب��نينَّ اأبو ها�ض��م اإىل اأن اإدارته تعمل على 
اإع��داد خط��ط خا�ض��ة لتنظيم وت�ض��هيل 
جه��از  بعم��ل  لارتق��اء  امله��ام  وتنفي��ذ 
ال�ض��رطة وذلك من خ��ال الطاقم العامل 
يف غرف��ة العملي��ات ال��ذي ميت��ك خ��ربة 
وا�ض��عة يف هذا املجال يف اإر�ضال وا�ضتقبال 
االإ�ض��ارات وتوزيعها ح�ض��ب االخت�ض��ا�س 

و�ضمان و�ضولها يف الوقت املنا�ضب.
واأ�ض��ار الرائ��د اأب��و ها�ض��م اإىل ا�ض��تقبال 
غرفة العمليات يف �ضرطة رفح خال �ضهر 

نوفمرب املا�ض��ي "1000 "اإ�ضارة تليفونية 
و"1200" اإ�ض��ارة ال�ض��لكية ومت توزيعه��ا 
ح�ض��ب  كا  املتخ�ض�ض��ة  االإدارات  عل��ى 

تخ�ض�ضه.
وب��نّي اأن العملي��ات يف �ض��رطة رف��ح تعمل 
عل��ى م��دار ال�ض��اعة ويت��م ا�ض��تخدام م��ا 
يتوف��ر م��ن تكنولوجي��ا يف �ض��الح العم��ل 
االأمن��ي، واأهمه��ا ا�ض��تخدام اخلرائ��ط يف 
عملي��ات امل�ض��ح االأمني وتوزي��ع احلواجز 
االأمنية واأي�ض��ا ا�ضتخدام برنامج التعرف 
عل��ى املطلوب��ني وال��ذي ي�ض��اعد يف اإلق��اء 
القب���س عليه��م. وولف��ت اإىل اأن عملي��ات 

�ض��رطة رفح ت�ضعى با�ض��تمرار اإىل تطوير 
ذاته��ا م��ن خ��ال التع��اون م��ع العملي��ات 
ع��رب  الفل�ض��طينية  ال�ض��رطة  املركزي��ة 
الدورات املُتخ�ض�ضة والدورات التدريبية 
يف جمال العمليات واالإ�ض��ارات الا�ضلكية 
غرف��ة  ومه��ام  واجب��ات  عل��ى  والتع��رف 

العمليات املركزية.
 واأك��د، يف خت��ام حديث��ه، اأنه��م ي�ض��عون 
اإىل تطبي��ق ه��ذا ال��دورات النظرية على 
اأر�س الواقع و�ض��واًل اإىل درجة اجلهوزية 
يف  والتحك��م  ال�ض��يطرة  وب�ض��ط  التام��ة 

امليدان.

استقبلت 2200 إشارة تلفونية والسلكية

عمليات الشرطة في رفح "حلقة وصل" بين اإلدارات المتخصصة والميدان
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غزة –الراأي- عبد اهلل كر�ضوع
ترتف��ع ح��دة املنا�ض��دات والن��داءات يف 
حمم��ود  ال�ض��لطة  لرئي���س  غ��زة  قط��اع 
ب�ض��رورة  الوف��اق  وحكوم��ة  عبا���س 
واتخ��اذ  امله��ام  وت�ض��لم  العقوب��ات  رف��ع 
اإجراءات موازية لدفع عجلة امل�ض��احلة 
الفل�ض��طينية، اإال اأن هناك ت�ضلبًا ي�ضيب 
قل��وب امل�ض��وؤولني جت��اه �ض��رائح ال�ض��عب 
الفل�ض��طيني ال��ذي اأ�ض��حى يقت��ات عل��ى 

االأمل الذي اقرتب من ال�ضراب.
الف�ض��ائل والقوى الوطنية واالإ�ضامية، 
غ��زة  مدين��ة  يف  االأح��د،  اأم���س  نظم��ت 
الإجن��اح  لل�ض��غط  جماهري��ة  م�ض��رة 
امل�ض��احلة ورفع العقوبات املفرو�ضة على 

قطاع غزة.
واحت�ض��دت جماهر غفرة من الف�ضائل 
باأر�س ال�ض��رايا و�ض��ط املدين��ة وانطلقت 
�ض��وب �ض��احة اجلن��دي املجه��ول و�ض��ط 
هتاف��ات و�ض��عارات تطال��ب حركت��ي فتح 
وحما���س العم��ل عل��ى اإجناح امل�ض��احلة، 
ودع��وة حكومة التواف��ق العمل على رفع 

العقوبات عن قطاع غزة.
ويف كلم��ة ممثل��ة ع��ن الق��وى الوطني��ة 
واالإ�ض��امية قال ع�ض��و املكتب ال�ضيا�ضي 
�ض��الح  نا�ض��ر  الدميقراطي��ة  للجبه��ة 
اإن جماه��ر �ض��عبنا تخ��رج الي��وم دعًم��ا 
الرتاج��ع  وع��دم  للم�ض��احلة  وا�ض��نادا 
عنها، وااللت��زام مبا اتفق عليه يف اتفاق 
القاهرة عام 2011 للو�ض��ول اىل وحدة 

حقيقية بال�ضراكة مع اجلميع.
وطال��ب نا�ض��ر الرئي���س حمم��ود عبا���س 
االإج��راءات  برف��ع  التواف��ق  وحكوم��ة 
وتلبي��ة  غ��زة،  �ض��كان  عل��ى  املفرو�ض��ة 
احتياج��ات املواطن��ني وتذلي��ل العقبات 

اأمامهم.

ودعا لاإ�ض��راع بتكليف اللجنة االإدارية 
والقانونية وامل�ض��رتكة لل�ضروع يف عمليها 
بح�ض��ور الوف��د امل�ض��ري، والعم��ل وفق��ا 
التف��اق القاهرة املوّقع ب��ني حركتي فتح 
وحما���س 12 م��ن �ض��هر اأكتوب��ر املا�ض��ي 
وخمرج��ات لق��اء الف�ض��ائل بالقاهرة يف 

املا�ضي. نوفمرب  �ضهر  من   21-22
نا�ض��ر بت�ض��كيل جلن��ة وطني��ة  وطال��ب 
الإ�ض��ناد اجله��ود املبذولة وم�ض��اعدة كل 
امل�ض��احلة  اإجن��اح  اأج��ل  م��ن  االأط��راف 

وامل�ضي بها اإىل االأمام.
كم��ا دع��ا حركتي فت��ح وحما���س للتحلي 
الع��ودة  وع��دم  وال�ض��رب،  باحلكم��ة 
للمناكفات على و�ض��ائل االعام، واإعاء 
وامل�ض��وؤولية  والتفاه��م  احل��وار  روح 
والتوافق بعيدا عن االق�ضاء والتهمي�س.
واأك��د على اأهمية ت��ويل حكومة التوافق 
الق�ض��ايا  وح��ل  غ��زة  يف  مل�ض��وؤولياتها 
الكهرب��اء  مب�ض��كلة  واملتمثل��ة  العالق��ة 
وال�ض��حة والبيئة، وحل ق�ضية البطالة 
االعم��ار،  واإع��ادة  ال�ض��باب،  �ض��فوف  يف 
وح��ل جمي��ع االإ�ض��كاليات لرف��ع ال�ض��يم 

والظلم عن قطاعنا احلبيب.
ورف�س ال�ضروط االمريكية على ال�ضلطة 
ملكت��ب  التجدي��د  ب�ِض��اأن  الفل�ض��طينية 
منظمة التحرير الفل�ضطينية بوا�ضنطن، 
مبين��ا اأن ه��ذه ال�ض��روط مبثاب��ة �ض��وء 
�ضيا�ض��ية  ليوا�ض��ل  لاحت��ال  اأخ�ض��ر 
وم�ض��ادرة  واالعتق��ال  والقت��ل  البط���س 

االأرا�ضي الفل�ضطينية.

حملة توقيعات
التي  الوطني��ة"،  الوح��دة  دعم  "جلن��ة 
م��ن  ع��دد  ممثل��ي  م��ن  الع�ض��رات  ت�ض��م 
الف�ض��ائل واملجتمع املدين وال�ضخ�ض��يات 

حمل��ة  اأطلق��ت  غ��زة،   يف  امل�ض��تقلة 
توقيع��ات عل��ى ن��داء بعن��وان "الق�ض��ية 
حلماي��ة  يناديك��م"،  ال�ض��عب  خط��ر،  يف 
امل�ض��احلة واإنقاذها قبل انهيارها، يف ظل 

عقبات �ضخمة تواجهها.
ب��د  ال  اإن��ه  ندائه��ا  يف  اللجن��ة  وقال��ت 
م��ن ال�ض��عي اجل��اد وال�ض��ريع م��ن جمي��ع 
املخل�ض��ني والوطنيني واأ�ضدقاء الق�ضية 
الفل�ض��طينية وحلفائها الإنقاذ امل�ض��احلة 
قب��ل انهيارها، وه��ذا يتطلب توفر بع�س 
امل�ض��ائل االأ�ضا�ض��ية املهم��ة وعلى راأ�ض��ها، 
رف��ع االإجراءات العقابية عن قطاع غزة 

من دون اإبطاء.
ال�ض��يطرة  اإنه��اء  ا�ض��تكمال  اإىل  ودع��ت 
االنفرادي��ة حلرك��ة حما�س عل��ى قطاع 
غ��زة، واإنه��اء هيمن��ة حرك��ة فت��ح عل��ى 
ال�ض��لطة واملنّظم��ة، مب��ا يفت��ح الطري��ق 
ل�ض��يطرة احلكومة، مالًي��ا واإدارًيا واأمنًيا 
بال�ض��بط  حت��دد  اأن  عل��ى  وقانونًي��ا، 
ال��ازم  الزمن��ي  وال�ض��قف  متطلبات��ه، 

لتحقيقه.
واأ�ض��ارت اإىل اأن��ه ميك��ن اأن يت��م ذلك من 
خال "و�ض��ع �ضيا�ض��ات موجه��ة ومعاير 
وطنية ومهني��ة متفق عليها ت�ض��تند اإىل 
وب�ض��ورة  وملحقات��ه،  القاه��رة  اتف��اق 
جلمي��ع  وظيف��ي  اأم��ان  �ض��بكة  تت�ض��من 
هيكل��ة  اإع��ادة  اأ�ض��ا�س  عل��ى  املوظف��ني، 
ودمج وتوزيع اجل�ضم االإداري والوظيفي 
لل�ضلطة، وتفعيل ودمج املوظفني املدنيني 
احتياج��ات  تلب��ي  ب�ض��ورة  واالأمني��ني 
ال�ضعب الفل�ضطيني واأولوياته وم�ضاحله 

واالإمكانات املتوفرة".
وراأت اأن��ه ميك��ن ت�ض��كيل جلن��ة وطني��ة 
تتابع وتراقب تطبيق اتفاق امل�ض��احلة، 
االإداري��ة  اللجن��ة  ت�ض��كيل  واإع��ادة 

والقانوني��ة عل��ى اأ�ض���س مهني��ة وطني��ة 
ال�ضيا�ض��ات  بتطبي��ق  تق��وم  توافقي��ة، 
عليه��ا  واملتف��ق  �ض��لًفا،  املق��رة  واملعاي��ر 

وطنًيا.
الإنق��اذ  املنا�ض��ب  املخ��رج  اأن  واعت��ربت 
عملي��ة امل�ض��احلة م��ن االنهيار والف�ض��ل، 
اأو م��ن املراوح��ة يف نف���س امل��كان، يتمثل 
يف اأن يك��ون قيام احلكومة مبهامها جزًءا 
من رزمة �ض��املة تف�ض��يلية �ض��من جدول 
زمن��ي، يعرف من خالها كل �ض��خ�س متى 
وكيف تبداأ وتنتهي، وماذا عليه اأن يقدم 

وياأخذ.
واأ�ض��ارت اإىل اأن��ه "ميك��ن اأن ت�ض��مل هذه 
الرزم��ة االتف��اق على الربنام��ج الوطني 
الذي يج�ض��د القوا�ض��م امل�ض��رتكة، وعلى 
اأ�ضكال العمل والن�ضال لتحقيقه من اأجل 
اإحباط املخططات الرامية اإىل ت�ض��فية 
الق�ض��ية الفل�ض��طينية، وعل��ى اأن يك��ون 
قرار ال�ض��لم واحلرب خا�ض��ًعا للموؤ�ض�ضات 

الوطنية ال�ضرعية واملوحدة".
حكوم��ة  ت�ض��كيل  "ميك��ن  واأ�ض��افت 
وح��دة وطني��ة، اأو حكومة وف��اق وطني 
م�ض��األة  تت��وىل  عليه��ا،  ومتف��ق  قوي��ة 
�ض��يطرة احلكوم��ة بع��د حتدي��د معن��ى 
الزمن��ي،  و�ض��قفها  ومراحله��ا  ال�ض��يطرة 
يف  كاف��ة  املوؤ�ض�ض��ات  توحي��د  وكذل��ك 
جمي��ع املج��االت، واإزالة اآثار االنق�ض��ام، 
والتح�ض��ر الإجراء االنتخابات، واإعادة 
الت��ي  القوان��ني والت�ض��ريعات  النظ��ر يف 
اإقراره��ا  العام��ة ومّت  م�ض��ت باحلري��ات 

اإبان مرحلة االنق�ضام".
عل��ى  االتف��اق  �ض��رورة  عل��ى  و�ض��ددت 
الوطني��ة  ال�ض��راكة  واأ�ض���س  قواع��د 
املطلوب��ة الإدارة ال�ض��اأن الوطن��ي داخ��ل 
موؤ�ض�ض��ات منظم��ة التحرير وال�ض��لطة/

الدولة.
للمجل���س  التح�ض��رية  اللجن��ة  ودع��ت 
الوطني لانعقاد من اأجل توفر متطلبات 
وف��ق  توحي��دي  وطن��ي  جمل���س  عق��د 
االتفاقات املوقعة، ي�ض��ارك فيه خمتلف 
األ��وان الطي��ف ال�ضيا�ض��ي واالجتماع��ي، 

خال مدة اأق�ضاها عام.
واأك��دت عل��ى وج��وب العم��ل ف��ورا، م��ن 
االإن�ض��انية  االحتياج��ات  تلبي��ة  اأج��ل 
واحلياتية، واحلق��وق املدنية واحلريات 
وامل�ض��احلة املجتمعية، وب�ض��ورة دائمة، 
وم��ن دون ربطه��ا باأي م�ض��ارات اأو حتقيق 

اأهداف اأخرى.
الإج��راء  موع��د  بتحدي��د  وطالب��ت 
والت�ض��ريعية  الرئا�ض��ية  االنتخاب��ات 
واملجل���س الوطن��ي وفق التمثيل الن�ض��بي 
وع��رب  ذل��ك،  اأمك��ن  حيثم��ا  الكام��ل 
التواف��ق الوطن��ي حينم��ا يتع��ذر اإجراء 
االنتخاب��ات، عل��ى اأن تعق��د خ��ال مدة 

اأق�ضاها عام واحد.
وحث��ت جمي��ع املخل�ض��ني والغيوري��ن يف 
املدني��ة  واملوؤ�ض�ض��ات  الف�ض��ائل  جمي��ع 
واحل��ركات ال�ض��بابية واالأط��ر النقابية 
والن�ض��وية، داخل الوطن وخارجه، على 
وامل�ض��تمر  والفاع��ل  ال�ض��ريع  التح��رك 
لفر�س اإرادة ال�ضعب الفل�ضطيني لتحقيق 
الوح��دة الت��ي تعترب قانون االنت�ض��ار يف 

مرحلة التحرر الوطني.
ودع��ت كل م��ن يواف��ق على ه��ذا النداء، 
للتوقي��ع علي��ه من خال اال�ض��م الثاثي 
اأو/م��ع ا�ض��م املوؤ�ض�ض��ة اأو الف�ض��يل، عرب 
كتاب��ة تعليق على هذا املن�ض��ور يف مواقع 
التوا�ضل االجتماعي، الفتة اإىل اأن و�ضع 
اليك )اإعجاب( على املن�ضور يعّد توقيًعا 

عليه.

نداءات شعبية برفع اإلجراءات العقابية .. فهل من مجيب؟
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غزة- الراأي- اآالء النمر
ال حيل��ة لدى الغا�ض��بون من قرار رئي���س اأمريكا 
�ض��وى  ل�"اإ�ض��رائيل"،  عا�ض��مة  القد���س  باإع��ان 
اللحاق بركب التظاهرات ال�ض��عبية على احلدود 
املحاذي��ة لقط��اع غ��زة، وعلى اأب��واب ال�ض��فارات 
االأمريكي��ة املقيم��ة يف الب��اد العربي��ة، واأم��ام 
ال�ض��فة  م��دن  الأو�ض��ال  _املقطع��ة  احلواج��ز 

املحتلة_.
رمب��ا تخمد املظاه��رات لهيب غ�ض��بها بع��د مرور 
ف��رتة ق�ض��رة عل��ى ق��رار ترم��ب، ورمب��ا ت�ض��بح 
املظاهرات عمًا اعتياديًا متار�ض��ه ال�ض��عوب على 
�ض��بيل قلة حيلتها على زعماء بادها وروؤ�ض��ائها، 
وميت��د التوق��ع اإىل اإبق��اء ال�ض��عوب عن��د م�ض��ر 
تظاهراته��ا واإفراغ جام غ�ض��بها واالكتفاء بهذا 

احلد من االعرتا�س والغ�ضب يف ذات االأوان.
فمع موجة من التطور الفعلي يف م�ض��روع التهويد 
للم�ض��جد االأق�ض��ى املب��ارك، بداأ االحتال ي�ض��ع 
كام��ل ي��ده فعلي��ا وتطبي��ق ذرائع��ه واال�ض��تياء 
زماني��ًا ومكاني��ًا عل��ى االأق�ض��ى واإ�ض��فاء مع��امل 
التهوي��د عليه. اليوم احلادي ع�ض��ر من دي�ض��مرب 
�ضهد اإغاقًا الأبواب امل�ضجد االأق�ضى التي يدخل 
م��ن خاله��ا املرابط��ون واحلرا���س وامل�ض��لني م��ن 
امل�ض��لمني اإىل الباح��ات، وراف��ق حال��ة االإغ��اق 
حب�ض��ًا كام��ًا الأنفا���س عدد م��ن امل�ض��لني املتبقي 
جزء منهم داخل امل�ض��جد االأق�ضى، لتنفيذ العيد 
اليهودي االأول يف تهويد وهيكلة امل�ضجد االأق�ضى 
عل��ى م��راأى م��ن العي��ون وال�ضا�ض��ات والت�ض��وير 

وامل�ضاهدة العربية واالإ�ضامية ملا يحدث.

ثمانية أيام عصيبة
املرابطة وحمفظة القراآن يف امل�ض��جد االأق�ض��ى 
املبارك هنادي حلواين، قالت :"عيد احلانوكاة 
التورات��ي ه��و اأول عي��د لتهوي��د االأق�ض��ى بع��د 
عا�ض��مة  القد���س  ب��اأن  وبهتان��ه  ترام��ب  ق��رار 
الإ�ض��رائيل، ياأت��ي هذا العيد وق��د ُمنعت طواقم 
حرا���س االأق�ض��ى م��ن مرافق��ة اأو االق��رتاب من 
جمموعات املتطرفني ال�ضهاينة هذا كله يعطينا 
اإ�ضارة قوية باأن االأق�ضى يقبل على ثمانية اأيام 

ع�ضيبة جدا.
عل��ى م��دار اأ�ض��بوع كام��ل ُيدخ��ل جمموع��ة من 
امل�ض��جد  باح��ات  اإىل  ال�ض��معدان  املتطرف��ني 
االأق�ض��ى لاحتف��ال بعيده��م املزع��وم، وتك��ون 
عب��ارة ع��ن �ضل�ض��لة م��ن االأي��ام املتقارب��ة يقوم 
خاله��ا املتطرف��ون اليه��ود بتدني���س االأق�ض��ى 

واإقامة حفاتهم املزعومة.
فعالي��ات االأيام ال�ض��بعة تبداأ بح�ض��د اأكرب عدد 
باقتح��ام  للم�ض��اركة  امل�ض��توطنني،  م��ن  ممك��ن 
االحت��ال  �ض��رطة  تق��دم  فيم��ا  االأق�ض��ى، 
�ض��مانات عدي��دة للمتطرفني اليه��ود تكفل لهم 
اقتحاماته��م بحري��ة كب��رة، وذل��ك م��ن خال 
منع املقد�ض��يني من دخول االأق�ض��ى ملنع اأ�ض��وات 
التكب��ر واإ�ض��كات اأ�ض��واتهم املنادي��ة بقد�ض��ية 

املكان.
 يعد هذا العيد التوراتي من اأكرث االأعياد خطرا 
على امل�ض��جد االأق�ضى خا�ض��ة واأكرثها ارتباطا 
بامل�ض��جد االأق�ض��ى، فاالأعياد ال�ض��ابقة جميعها 
ال ترتبط باملعبد حدثا اأو مكانا ب�ض��كل مبا�ض��ر، 

غ��ر اأن ه��ذا العيد يرتبط ب��ه وبحادثة تطهر 
مزعومة له.

وقد قامت منظمات يهودية باال�ض��تعداد للقيام 
بحم��ات وم�ض��رات تن��ادي باقتح��ام االأق�ض��ى 
ب�ض��كل جماعي ومو�ضع، وخا�ضة اأنهم قد جنحوا 
بخطواته��م ال�ض��ابقة م��ن تفريغ��ه بالكامل من 

املرابطات واملرابطني .

تغيير للمعالم
فعلي��ا ب��داأ تغي��ر املع��امل االأثري��ة والتاريخية 
حول امل�ضجد االأق�ضى املبارك، يف اأ�ضد التطورات 
خطرًا على امل�ض��جد االأق�ضى املبارك، فقد بداأت 
الرحم��ة  مق��ربة  مبداهم��ة  االحت��ال  ق��وات 
االإ�ض��امية وم�ض��ح املقابر التاريخي��ة املتجذرة 
فيها منذ اآالف ال�ضنني، والتي تقع �ضرقي امل�ضجد 

االأق�ضى.
ق��وات  �ض��رعت  ومتقدم��ة  كب��رة  وبج��راأة 
االحت��ال بتقطيع االأ�ض��جار املحيطة باملنطقة 
وت�ض��يجيها باالأ�ضاك ال�ض��ائكة لعدم االقرتاب 
منه��ا، وذلك على طول جدار االق�ض��ى ال�ض��رقي 
لاأق�ض��ى والتي ت�ض��م اأ�ض��رحة �ض��حابة ر�ضول 

اهلل عليه ال�ضاة وال�ضام.
م�ض��وؤول مل��ف املخطوطات يف امل�ض��جد االأق�ض��ى 
ر�ض��وان عمرو قال اأن احلديث يدور عن م�ضروع 
تهويدي كبر تنفذه �ض��لطة الطبيعة واحلدائق 
التوراتي��ة و�ض��لطة االثار والبلدية، ت�ض��ل مدة 
املرحلة االأوىل من امل�ض��روع �ض��تة اأ�ضهر كما قال 

اأحد ال�ضباط الكيان ال�ضهيوين.

واأ�ضار عمرو اإىل مقايي�س احل�ضار الذي �ضيحيط 
بامل�ضجد االأق�ضى املبارك خال مرحلة التهويد 
عل��ى  الت��ام  احل�ض��ار  اإطب��اق  وه��ي  اخلط��رة، 
االأق�ض��ى م��ن ثاث جه��ات الغربي��ة واجلنوبية 
وال�ض��رقية وعزل��ه ع��ن حميط��ه واإدخال��ه بني 

فكي " كما�ضة التهويد ".
املق��ربة  م�ض��احة  ثل��ث  م�ض��ادرة  اإىل  اإ�ض��افة 
احلالية، علما باأن امل�ضاحة احلالية للمقربة هي 
ن�ض��ف م�ض��احة االر�س الوقفية االأ�ض��لية التي 
كانت قبل عام 1967 والتي �ض��ودرت يف مراحل 
�ض��ابقة وو�ض��ع الي��د على تل��ة "ا�ض��رتاتيجية " 

اأثرية ما�ضقة لباب اال�ضباط.
واالأ�ض��رحة  القب��ور  مئ��ات  تعّر���س  فيم��ا 
ح�ض��ل  كم��ا  باجلراف��ات  لاإزال��ة  االإ�ض��امية 
يف ماأم��ن اهلل وغره��ا ووق��ف الدف��ن نهائي��ا يف 
املق��ربة االأكرث اأهمية يف القد���س، ملهيد الطريق 
مل�ض��روع التق�ضيم واال�ض��تياء على باب الرحمة 

واملنطقة ال�ضرقية يف امل�ضجد االأق�ضى.
وي�ضب امل�ضروع يف متهيد الطريق لتنفيذ م�ضروع 
القط��ار الهوائ��ي التهويدي "التلفريك" ون�ض��ب 
قواع��د ل��ه يف االأر���س الوقفية مبحاذاة اأ�ض��وار 

االق�ضى.
كل ذلك يحدث يف امل�ضجد االأق�ضى ويف حميطه، 
وال يج��د فينا حيلة �ض��وى التفاع��ل على مواقع 
ب�"اأغ�ض��بني"  التوا�ض��ل االجتماع��ي  ومن�ض��ات 
، فكي��ف له��ذا الرم��ز الفي�س بوكي ال�ض��عيف له 
باإنقاذ امل�ض��جد االأق�ض��ى من التهويد وال�ض��رقة 

العلنية لتاريخ وقدا�ضة هذا املكان؟.

مراسم تهويد األقصى بدأت .. والتفاعل بـ "أغضبني"
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حكومة التوافق في صروف رواتب الموظفين بغزة/  تصوير عطية درويش 
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غزة-الراأي-فل�ضطني عبد الكرمي
اأث��ارت الزيارة العلني��ة لوفد بحريني 
الإ�ض��رائيل موج��ة غ�ض��ب عارم��ة لدى 
اأماك��ن  كاف��ة  يف  الفل�ض��طيني  ال�ض��عب 
تواجده وعلى ال�ضعيد العربي، يف وقت 
الفل�ض��طينية  االأرا�ض��ي  في��ه  ت�ض��تعل 
احتجاجا على قرار الرئي�س االأمريكي 
بالقد���س  واعرتاف��ه  ترام��ب  دونال��د 

عا�ضمة الإ�ضرائيل.
وي�ض��م الوف��د البحرين��ي ال��ذي ميث��ل 
جمعية 'هذه البحرين'، 24 �ضخ�ض��ية 
واملذاه��ب،  االأدي��ان  ملختل��ف  ينتم��ون 
وت�ض��تمر الزي��ارة الأربعة اأي��ام، باإيعاز 
م��ن العاهل البحريني حمد بن عي�ض��ى 
اآل خليف��ة لبع��ث ر�ض��الة ت�ض��امح ب��ني 
االأدي��ان، يف ح��ني ت�ض��هد اأغل��ب الدول 
العربية واالإ�ضامية ردود فعل �ضعبية 
غا�ض��بة اإثر نق��ل ال�ض��فارة االأمريكية 

للقد�س املحتلة.
ويف اأول رد فل�ضطيني على الزيارة، قام 
مقد�ض��يون بطرد الوفد البحريني بعد 
اأن حاول الو�ض��ول اإىل باحات امل�ض��جد 
االأق�ضى املبارك عقب جولته يف البلدة 

القدمية بالقد�س.
ال�ض��بان  ع�ض��رات  جتم��ع  كم��ا 
الفل�ضطينيني �ضباح اليوم االثنني اأمام 
بوابة حاجز بيت حانون �ض��مال قطاع 
غزة، ملن��ع الوفد البحرين��ي التطبيعي 

من دخول قطاع غزة.
وا�ضتعد ال�ضبان بعدة طرق للتعبر عن 
رف�ض��هم لزيارة الوفد البحريني، حيث 
اأ�ض��علوا االإط��ارات وجه��زوا "البي���س" 
لرج��م الوف��د ال��ذي كان م��ن املتوق��ع 
دخوله للقطاع عرب املعرب يف اأي حلظة.
ه��ي  الع��ايل  والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة 
املطل��ق  رف�ض��ها  ع��ن  اأعلن��ت  االأخ��رى 

ال�ض��تقبال الوف��د البحرين��ي يف اأي من 
الع��ايل  التعلي��م  وموؤ�ض�ض��ات  مدار�ض��ها 
تعليماته��ا  واأ�ض��درت  له��ا،  التابع��ة 
امليدانية بهذا ال�ضاأن لاأ�ضرة الرتبوية 
الغربي��ة  وال�ض��فة  غ��زة  قط��اع  يف 

املحتلة.
الوطني��ة  الق��وى  اأدان��ت  بدوره��ا 
واالإ�ض��امية يف قط��اع غ��زة، الزي��ارة 
"امل�ض��بوهة والتطبيعية" التي قام بها 
وف��د م��ن مملك��ة البحري��ن اإىل الكيان 

االإ�ضرائيلي.

غزة ترفض استقبال 
المطبعين

ويف مواق��ع التوا�ض��ل االجتماعي، بداأ 
التفاع��ل الغا�ض��ب م��ن قبل الن�ض��طاء 
واملغردي��ن اإزاء زي��ارة وف��د البحري��ن 
والتطبي��ع مع االحت��ال، موؤكدين على 
�ض��رورة طرده��م ومنعه��م م��ن دخ��ول 
االأرا�ضي الفل�ضطينية، وانت�ضر ها�ضتاق 
ا�ض��تقبال_  ترف���س_  #غ��زة_ 

املطبعني.
ع��ن  ال�ض��وير  نا�ض��ر  الكات��ب  وع��رب 
غ�ضبه ال�ضديد من زيارة وفد البحرين 
الإ�ض��رائيل يف وقت يحتاج فيه ال�ض��عب 
العربي��ة  االأم��ة  لوق��وف  الفل�ض��طيني 
يج��د  مل  قائ��ا:"  بجانب��ه،  باأكمله��ا 
خنزي��ر البحري��ن وقتًا اأف�ض��ل من هذا 
اأ�ض��ياده  لر�ض��ل وف��دًا ر�ض��ميًا لزي��ارة 
عل��ى  موافقت��ه  يبلغه��م  اإ�ض��رائيل،  يف 

موؤامرة بيع القد�س".
ح�ض��ام  ال�ضيا�ض��ي  واملحل��ل  الكات��ب 
الدجني ه��و االآخر ق��ال:" عن تطبيع 
البحري��ن م��ع االحت��ال ميث��ل طعن��ة 
يف قل��ب القد�س وال�ض��عب الفل�ض��طيني 

وم�ضاعر العامل اأجمع". العامل اأجمع
وتقول ال�ضابة اآية نا�ضر ردا على الغاء 
زيارة الوفد لغ��زة:" منوت واقفني ولن 
ُنطب��ع ول��ن نتن��ازل ول��ن ن�ض��اوم والعار 
و�ض��مة عل��ى جب��ني م��ن فع��ل، هرب��وا 
الأنهم يعلمون باأن هناك �ضعب لن يقبل 
بدخوله��م مهم��ا ح��دث، هرب��وا الأنه��م 
خائن��ني وم��ا ه��م �ض��وى ج��رذان، لك��ن 
خ�ض��ارۃ، فلو دخل��وا ال�ض��تمتعنا اليوم 
وه��م ُي�ض��تقبلون باالأحذي��ة والبي���س 

الفا�ضد ".
من جهته يقول ال�ضاب �ضاح حمجز:" 
الل��ي ب��دو يزع��ل من��ا ع�ض��ان بنهاج��م 
ي�ض��رب  ي��روح  واملطبع��ني..  التطبي��ع 
امل�ض��اري  فتافي��ت  ..�ض��وية  البح��ر 
الل��ي برتميلن��ا اإياه��ا دول اخلليج م�س 
مفرو���س تخلين��ا ن�ض��كت ع��ن التطبيع 

والتطويع لل�ضعوب اال�ضيلة".
يح��ي  ال�ض��حفي  ال��راأي  وي�ض��اركه 
اليعقوبي، حيث يقول:" يجب الذهاب 
ملع��رب بي��ت حان��ون للم�ض��اركة بط��رد 
الوفد البحريني الذي زار )اإ�ض��رائيل( 
يف زيارة تطبيعية خطرة ويريد زيارة 

غزة بكل وقاحة".

استفزاز للفلسطينيين
ويعل��ق الكاتب فهمي �ض��راب على زيارة 
الوف��د البحريني بالق��ول:" اإنه برغم 
وحتملن��ا،  غ��زة  يف  �ض��درنا  رحاب��ة 
وتعاملن��ا بكرم وبت�ض��امح مع امل�ض��يئني 
لنا، اال اأننا لو ا�ضتقبلنا الوفد فكاأنه مل 
يرتكب اي خطاأ اأو جرمية بحقنا وحق 
ق�ض��يتنا العادلة، و�ضي�ض��جع ا�ضتقبالنا 
له��م اأقوام��ا اآخرين"، مو�ض��حا اأن ذلك 
القد���س  يف  الأهلن��ا  �ض��فعة  �ض��يمثل 

وخيانة لهم.

ا�ض��تقبال  ع��دم  عل��ى  �ض��راب  ويوؤك��د 
بدخ��ول  له��م  ال�ض��ماح  وع��دم  الوف��د 
غ��زة، ليكون��وا ع��ربة لاآخري��ن، ومل��ن 
يفكر يف زيارة اإ�ض��رائيل، م�ضرا اإىل اأن 
خ��رب طرد "اأهل غزة" للوفد �ضيت�ض��در 
االأح��رار،  قل��وب  و�ضي�ض��عد  االأخب��ار 

و�ضيكون رمز عزة وكرامة للجميع.
الكاتب ال�ضحفي اأكرم عمرو هو االأخر 
ي��رى اأن دول��ة البحرين دول��ة عربية 
�ض��قيقة وقف��ت دوم��ا اىل جان��ب احلق 
الفل�ض��طيني ويف كل املحافل، لكن زيارة 
الوفد البحريني لفل�ض��طني وبالتن�ضيق 
م��ع اجلانب اال�ض��رائيلي ج��اء يف وقت 
بالغ احل�ضا�ض��ية لل�ضعب الفل�ضطيني يف 
ظل الهجمة االمريكية واال�ض��رائيلية 

على القد�س.
ويق��ول عم��رو:" زي��ارة الوف��د اأيا كلن 
م�ض��توى متثيله��ا هي ا�ض��تفزاز مل�ض��اعر 
فل�ض��طيني  كمواط��ن  واأرى  ال�ض��عب، 
�ض��رورة الغاء الوف��د زيارت��ه والعودة 
ح��ب  م�ض��اعر  وكلن��ا  البحري��ن،  اىل 
حكوم��ة  البحري��ن  لدول��ة  وتقدي��ر 

و�ضعبا."

خطورة الزيارة
ويقول املحلل ال�ضيا�ض��ي اياد جرب:" اإن 
الزي��ارة تاأت��ي يف ظ��روف حرجة جدًا 
الأن ح��رب ق��رار الرئي���س االأمريكي مل 
يج��ف بع��د وحال��ة الغليان يف ال�ض��ارع 
اأن  موؤك��دا  ت�ض��اعد"،  يف  الفل�ض��طيني 
توقي��ت الزيارة �ض��واء مق�ض��ود اأو غر 
�ض��ياق  اال يف  فهم��ه  مق�ض��ود ال ميك��ن 
تعزي��ز ق��رار ترام��ب، وا�ض��فاء مزيدا 
ال�ض��يطرة  �ض��رعية االحت��ال يف  م��ن 

ال�ضيا�ضية على مدينة القد�س.
وي�ض��يف يف حدي��ث لل��راأي:" الزي��ارة 

ال ميك��ن فهمه��ا اال يف �ض��ياقني، االأول 
ا�ض��رائيل  �ض��رعية  وا�ض��فاء  تر�ض��يخ 
يف القد���س، والث��اين تعزي��ز وتطوي��ر 
م��ع  التطبي��ع  وحم��اوالت  م�ض��تويات 
اإ�ض��رائيل، اأي نق��ل التطبي��ع من ال�ض��ر 
اىل العل��ن، وخطورة ه��ذه الزيارة انها 

�ضت�ضجع وفود عربية اأخرى".
وي��رى ج��رب اأن هذه العوام��ل جمتمعة 
وغره��ا كفيل��ة باإثارة غ�ض��ب ال�ض��ارع 
م��ن  ينتظ��ر  كان  ال��ذي  الفل�ض��طيني 

العرب الدعم وامل�ضاندة.
بال��غ  ع��ن  حما���س  حرك��ة  واأعرب��ت 
ا�ض��تنكارها الإق��دام وفد م��ن البحرين 
على زيارة دولة االحتال االإ�ضرائيلي، 
ت�ض��جع  الزي��ارة  ه��ذه  اأن  واعت��ربت 
االحت��ال عل��ى "االإمع��ان يف جرائمه 
ال��دم  عل��ى  والتج��روؤ  وانتهاكات��ه 

الفل�ضطيني".
كما طالبت احلركة يف بيان لها، بالعمل 
الفوري على وق��ف كل حاالت التطبيع 
والتعامل والتوا�ض��ل م��ع االحتال من 

اأي طرف كان وعلى اأي م�ضتوى.
التلف��زة  قن��اة  ك�ض��فت  اأن  و�ض��بق 
الوف��د  اأن  الثاني��ة  االإ�ض��رائيلية 
البحرين��ي جتول يوم ال�ض��بت املا�ض��ي 
يف البل��دة القدمي��ة بالقد���س املحتلة، 
برفقة مرا�ض��لها الذي اأج��رى مقابات 

مع عدد من اأع�ضاء الوفد.
واعتربت القناة اأن هذه الزيارة حتقق 
ر�ض��الة مل��ك البحرين حمد بن عي�ض��ى 
اآل خليف��ة ح��ول الت�ض��امح والتعاي���س 
واحلوار ب��ني الديانات املختلف��ة، واأنه 
البحري��ن  خارجي��ة  اأن  م��ن  بالرغ��م 
ن��ددت بق��رار ترم��ب فاإن ه��ذا مل مينع 
الوف��د البحرين��ي م��ن القي��ام بزي��ارة 

علنية هي االأوىل من نوعها.

زيارة وفد البحرين إلسرائيل..تستفز مشاعر الفلسطينيين الغاضبين
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غزة- الراأي- اآالء النمر
ال حيلة لدى الغا�ضبون من قرار رئي�س اأمريكا باإعان 
القد���س عا�ض��مة ل�"اإ�ض��رائيل"، �ض��وى اللح��اق برك��ب 
التظاه��رات ال�ض��عبية عل��ى احل��دود املحاذي��ة لقطاع 
غ��زة، وعل��ى اأب��واب ال�ض��فارات االأمريكي��ة املقيمة يف 
الب��اد العربي��ة، واأمام احلواجز _املقطعة الأو�ض��ال 

مدن ال�ضفة املحتلة_.
رمب��ا تخمد املظاه��رات لهيب غ�ض��بها بعد م��رور فرتة 
ق�ضرة على قرار ترمب، ورمبا ت�ضبح املظاهرات عمًا 
اعتياديًا متار�ضه ال�ض��عوب على �ضبيل قلة حيلتها على 
زعم��اء باده��ا وروؤ�ض��ائها، وميت��د التوق��ع اإىل اإبق��اء 
ال�ض��عوب عن��د م�ض��ر تظاهراته��ا واإفراغ جام غ�ض��بها 
واالكتف��اء بهذا احلد من االعرتا�س والغ�ض��ب يف ذات 

االأوان.
فم��ع موج��ة م��ن التط��ور الفعل��ي يف م�ض��روع التهوي��د 
للم�ض��جد االأق�ض��ى املبارك، بداأ االحتال ي�ض��ع كامل 
ي��ده فعليا وتطبيق ذرائعه واال�ض��تياء زمانيًا ومكانيًا 

على االأق�ضى واإ�ضفاء معامل التهويد عليه.
اليوم احلادي ع�ض��ر من دي�ض��مرب �ض��هد اإغاقًا الأبواب 
امل�ض��جد االأق�ض��ى الت��ي يدخل م��ن خاله��ا املرابطون 
واحلرا���س وامل�ض��لني من امل�ض��لمني اإىل الباحات، ورافق 
حال��ة االإغاق حب�ض��ًا كامًا الأنفا�س عدد من امل�ض��لني 
املتبق��ي ج��زء منهم داخ��ل امل�ض��جد االأق�ض��ى، لتنفيذ 
امل�ض��جد  وهيكل��ة  تهوي��د  يف  االأول  اليه��ودي  العي��د 
االأق�ض��ى على مراأى من العيون وال�ضا�ض��ات والت�ض��وير 

وامل�ضاهدة العربية واالإ�ضامية ملا يحدث.

ثمانية أيام عصيبة
املرابطة وحمفظة القراآن يف امل�ضجد االأق�ضى املبارك 
هن��ادي حلواين، قالت :"عيد احلان��وكاة التوراتي هو 
اأول عيد لتهويد االأق�ضى بعد قرار ترامب وبهتانه باأن 
القد�س عا�ضمة الإ�ضرائيل، ياأتي هذا العيد وقد ُمنعت 
طواق��م حرا�س االأق�ض��ى من مرافق��ة اأو االقرتاب من 
جمموعات املتطرفني ال�ضهاينة هذا كله يعطينا اإ�ضارة 
قوي��ة ب��اأن االأق�ض��ى يقبل عل��ى ثمانية اأيام ع�ض��يبة 

جدا.
على مدار اأ�ض��بوع كامل ُيدخ��ل جمموعة من املتطرفني 
ال�ض��معدان اإىل باح��ات امل�ض��جد االأق�ض��ى لاحتف��ال 
بعيدهم املزع��وم، وتكون عبارة عن �ضل�ض��لة من االأيام 
املتقارب��ة يق��وم خاله��ا املتطرف��ون اليه��ود بتدني���س 

االأق�ضى واإقامة حفاتهم املزعومة.
فعالي��ات االأيام ال�ض��بعة تبداأ بح�ض��د اأكرب عدد ممكن 
م��ن امل�ض��توطنني، للم�ض��اركة باقتح��ام االأق�ض��ى، فيما 
تقدم �ض��رطة االحتال �ض��مانات عدي��دة للمتطرفني 
اليهود تكفل لهم اقتحاماتهم بحرية كبرة، وذلك من 
خال منع املقد�ض��يني من دخول االأق�ض��ى ملنع اأ�ض��وات 

التكبر واإ�ضكات اأ�ضواتهم املنادية بقد�ضية املكان.
 يع��د هذا العيد التوراتي من اأك��رث االأعياد خطرا على 
امل�ض��جد االأق�ض��ى خا�ض��ة واأكرثه��ا ارتباطا بامل�ض��جد 
االأق�ضى، فاالأعياد ال�ضابقة جميعها ال ترتبط باملعبد 

حدثا اأو مكانا ب�ضكل مبا�ضر، غر اأن هذا العيد يرتبط 
به وبحادثة تطهر مزعومة له.

للقي��ام  باال�ض��تعداد  يهودي��ة  منظم��ات  قام��ت  وق��د 
بحم��ات وم�ض��رات تن��ادي باقتحام االأق�ض��ى ب�ض��كل 
جماعي ومو�ض��ع، وخا�ض��ة اأنهم قد جنحوا بخطواتهم 
ال�ضابقة من تفريغه بالكامل من املرابطات واملرابطني 

.

تغيير للمعالم
فعلي��ا ب��داأ تغي��ر املع��امل االأثري��ة والتاريخي��ة حول 
امل�ضجد االأق�ضى املبارك، يف اأ�ضد التطورات خطرًا على 
امل�ض��جد االأق�ض��ى املبارك، فقد بداأت ق��وات االحتال 
مبداهم��ة مق��ربة الرحم��ة االإ�ض��امية وم�ض��ح املقابر 
التاريخية املتجذرة فيها منذ اآالف ال�ضنني، والتي تقع 

�ضرقي امل�ضجد االأق�ضى.
وبج��راأة كب��رة ومتقدم��ة �ض��رعت ق��وات االحت��ال 
وت�ض��يجيها  باملنطق��ة  املحيط��ة  االأ�ض��جار  بتقطي��ع 
باالأ�ض��اك ال�ض��ائكة لعدم االقرتاب منه��ا، وذلك على 
ط��ول جدار االق�ض��ى ال�ض��رقي لاأق�ض��ى والتي ت�ض��م 

اأ�ضرحة �ضحابة ر�ضول اهلل عليه ال�ضاة وال�ضام.
م�ض��وؤول ملف املخطوطات يف امل�ض��جد االأق�ض��ى ر�ضوان 
عم��رو قال اأن احلديث يدور عن م�ض��روع تهويدي كبر 
تنفذه �ض��لطة الطبيع��ة واحلدائق التوراتية و�ض��لطة 
االثار والبلدية، ت�ضل مدة املرحلة االأوىل من امل�ضروع 

�ضتة اأ�ضهر كما قال اأحد ال�ضباط الكيان ال�ضهيوين.

واأ�ض��ار عم��رو اإىل مقايي���س احل�ض��ار ال��ذي �ض��يحيط 
بامل�ض��جد االأق�ض��ى املب��ارك خ��ال مرحل��ة التهوي��د 
اخلطرة، وهي اإطباق احل�ض��ار التام على االأق�ض��ى من 
ث��اث جه��ات الغربي��ة واجلنوبية وال�ض��رقية وعزله 

عن حميطه واإدخاله بني فكي " كما�ضة التهويد ".
اإ�ض��افة اإىل م�ض��ادرة ثل��ث م�ض��احة املق��ربة احلالية، 
علما باأن امل�ض��احة احلالية للمقربة هي ن�ضف م�ضاحة 
االر�س الوقفية االأ�ض��لية الت��ي كانت قبل عام 1967 
والتي �ض��ودرت يف مراحل �ض��ابقة وو�ضع اليد على تلة 

اال�ضباط. لباب  ما�ضقة  " اأثرية  "ا�ضرتاتيجية 
فيم��ا تعّر���س مئ��ات القب��ور واالأ�ض��رحة االإ�ض��امية 
لاإزال��ة باجلراف��ات كما ح�ض��ل يف ماأم��ن اهلل وغرها 
اأهمي��ة يف  االأك��رث  املق��ربة  نهائي��ا يف  الدف��ن  ووق��ف 
القد���س، ملهيد الطريق مل�ض��روع التق�ض��يم واال�ض��تياء 
عل��ى ب��اب الرحم��ة واملنطق��ة ال�ض��رقية يف امل�ض��جد 

االأق�ضى.
وي�ض��ب امل�ض��روع يف متهي��د الطري��ق لتنفي��ذ م�ض��روع 
القط��ار الهوائي التهويدي "التلفريك" ون�ض��ب قواعد 

له يف االأر�س الوقفية مبحاذاة اأ�ضوار االق�ضى.
كل ذل��ك يحدث يف امل�ض��جد االأق�ض��ى ويف حميطه، وال 
يج��د فينا حيلة �ض��وى التفاع��ل على مواقع ومن�ض��ات 
التوا�ض��ل االجتماعي ب�"اأغ�ضبني" ، فكيف لهذا الرمز 
الفي���س بوك��ي ال�ض��عيف ل��ه باإنقاذ امل�ض��جد االأق�ض��ى 
م��ن التهوي��د وال�ض��رقة العلني��ة لتاريخ وقدا�ض��ة هذا 

املكان؟.

مراسم تهويد األقصى بدأت .. والتفاعل بـ "أغضبني"
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غزة- الراأي
ال�ض��هداء واالإ�ض��ابات ي �ض��فوف   بلغ��ت ح�ض��يلة 
املواطنني الفل�ض��طينيني، منذ اإع��ان قرار الرئي�س 
االأمرك��ي ب�ض��اأن القد���س، من��ذ ال�ض��ابع من ال�ض��هر 
4 �ض��هداء،  اجل��اري، وحت��ى م�ض��اء ي��وم االثن��ني، 

و1778 اإ�ضابة.
واأفادت وزارة ال�ضحة باأن عدد االإ�ضابات يف ال�ضفة 
الغربي��ة مب��ا فيه��ا القد���س بلغ��ت 1396 اإ�ض��ابة، 
بالر�ض��ا�س  و323  احل��ي،  بالر�ض��ا�س   33 بينه��ا 
غ��از  ا�ضتن�ض��اق  و998  باملط��اط،  املغل��ف  املع��دين 
م�ض��يل للدموع، و24 �ض��رب، �ضقوط، حروق، ده�س، 
فيما و�ض��لت االإ�ض��ابة املبا�ض��رة بقناب��ل الغاز 18، 
وتعاملت امل�ضت�ض��فيات مع 83 اإ�ض��ابة، من بينها 15 

اإ�ضابة يف القد�س.
ويف قط��اع غ��زة، بلغ��ت اإجم��ايل اال�ض��ابات من��ذ 
 85 بينه��ا   ،382 اأم���س  ي��وم  وحت��ى  اخلمي���س 
بالر�ض��ا�س احلي، و14 اإ�ض��ابة بالر�ضا�س املعدين 
مغَلّف باملطاط، و235 ا�ضتن�ضاق غاز م�ضيل للدموع، 
االإ�ض��ابة  و21  وح��روق،  و�ض��قوط،  �ض��رب،  و12 
وتعامل��ت  ق�ض��ف،   15 الغ��از،  بقناب��ل  املبا�ض��رة 
امل�ضت�ض��فيات مع 259 اإ�ض��ابة، من بينها 4 اإ�ض��ابات 

خطرة، بينها طفلة تبلغ من العمر 6 اأ�ضهر.

منذ اإعان ترمب.. 
اإ�ضابة  و1778  �ضهداء   4

بر�ضا�س االحتال

غزة-الراأي-فل�ضطني عبد الكرمي
ع��ادت انتفا�ض��ة القد���س لت�ض��عل ناره��ا من 
جدي��د عق��ب اع��رتاف الرئي���س االأمريك��ي 
دونالد ترامب بالقد�س عا�ض��مة الإ�ضرائيل، 
يف وقت عمت فيه املظاهرات واالعت�ض��امات 
كاف��ة  االحت��ال  جن��ود  م��ع  واملواجه��ات 
حمافظات ال�ضفة الغربية والقد�س املحتلة.
 ومل تك��ن غ��زة مبن��اأى عن��ه، حي��ث خرجت 
االآالف م��ن اجلماه��ر الفل�ض��طينية تنديدا 
ا�ض��تعلت  ح��ني  يف  ل��ه،  ورف�ض��ا  بالق��رار 
وق��وات  ال�ض��بان  ب��ني  الغا�ض��بة  املواجه��ات 
االحتال املتمركزة على ال�ضريط احلدودي 
�ضرق خان يون�س، واأي�ضا �ضرق غزة و�ضمالها.
ال��دول  م��ن  العدي��د  انتف�ض��ت  ذل��ك،  اإىل 
العربية واالإ�ض��امية ن�ضرة للقد�س وتعبرا 
عن غ�ض��بهم ورف�ض��هم لق��رار ترام��ب، حيث 
اأعلن الرئي���س الرتكي رجب طي��ب اأردوغان 
اأمري��كا  م��ع  الدبلوما�ض��ية  العاق��ات  قط��ع 
الدف��اع  وزي��ر  اأع��رب  ح��ني  يف  واإ�ض��رائيل، 
املاليزي، ه�ض��ام الدين ح�ض��ني، عن ا�ضتعداد 
ق�ض��ية  اأج��ل  م��ن  للتح��رك  ب��اده  جي���س 
"�ض��ربة  ترام��ب  ق��رار  معت��ربا  القد���س، 

للم�ضلمني".
وي��رى حملل��ون �ضيا�ض��يون اأن ه��ذا احل��راك 
جدي��دة  دفع��ة  اعط��ى  والعرب��ي  ال�ض��عبي 
النتفا�ض��ة القد�س، ودفعة قوية نحو ق�ضايا 
فل�ض��طني واأهمه��ا ق�ض��ية القد���س، موؤكدي��ن 
على �ض��رورة تفعيل كل القوى الفل�ض��طينية 
االنتفا�ض��ة  اإ�ض��عال  عل��ى  اجلماه��ر  لدف��ع 

لتوؤتي ثمارها �ضيا�ضيا ووطنيا.
وكان رئي�س املكتب ال�ضيا�ض��ي حلركة حما�س 
اإ�ضماعيل هنية، قد دعا اإىل اإطاق انتفا�ضة 
جديدة، اأ�ض��ماها "حرية القد�س"، للت�ضّدي 

للقرار االأمريكي الذي و�ضفه بالظامل.
 كما طالب جماهر �ضعبنا يف خمتلف مناطق 
تواجده ملوا�ض��لة هبته ال�ضعبية، لكي يدرك 
ترام��ب اأن��ه �ض��يندم ندم��ًا �ض��ديدًا على هذا 
الق��رار، واأن��ه ال منا�س لنتنياه��و وحكومته 

من غ�ضب �ضعبنا واأمتنا.

إشعال انتفاضة القدس
ويق��ول الكاتب واملحلل ال�ضيا�ض��ي �ض��رحبيل 
الغريب:" اإن ما جرى من اأحداث ومواجهات 
خ��ال االأيام املا�ض��ية ج��اء تتويجا خلطاب 
�ض��د  انتفا�ض��ة  الن��دالع  ودعوت��ه  هني��ة 
االحت��ال واملطبعني معه"، مو�ض��حا اأن هذا 
احل��راك اجلماه��ري اأعط��ى دفع��ة قوي��ة 
وجدي��دة النتفا�ض��ة القد���س، حي��ث الق��ت 
الدعوة ا�ض��تجابة كبرة يف اأو�ض��اط ال�ضعب 

الفل�ضطيني والعامل العربي واالإ�ضامي.
وي�ض��ر الغريب يف حدي��ث ل�"الراأي"، اإىل اأن 
الوع��ي الفل�ض��طيني والعربي اأ�ض��بح خمتلفا 
عما كان عليه يف املا�ض��ي، الأن الفل�ض��طينيني 
الق��رار  خط��ورة  يع��ون  العرب��ي  والع��امل 
االأمريك��ي ال��ذي يع��رب ع��ن انحي��از اأمري��كا 
ال�ض��ياق  يف  منوه��ا  االحت��ال،  م��ع  الكام��ل 
ذاته اإىل اأن هذا الدعم ال�ض��عبي واالإ�ضامي 
لق�ض��ية القد�س ي�ض��كل مدافع حقيقيا جتاه 

ا�ضتمرار االنتفا�ضة.
ووفق ما ذكره فاإن كل اخليارات اأمام ال�ض��عب 
الفل�ض��طيني "مفتوحة" �ض��واء اجلماهرية 
اأو ال�ض��عبية اأو املقاوم��ة، موؤك��دا اأن احلراك 
ال�ض��عبي هو ا�ض��تكمال الأي عمل م�ضلح االأمر 

الذي يربك ح�ضابات االحتال.
وح��ول اإمكاني��ة اأن يقوم االحتال ب�ض��رف 

املواجه��ات  ردا عل��ى  البو�ض��لة جت��اه غ��زة 
غ��زة  الغري��ب:"  ي�ض��يف  للقد���س،  غ�ض��با 
عودتن��ا دائما اأنه��ا ال تتاأخر يف الت�ض��حية، 
ولكن من االأف�ض��ل اأن تركز اأ�ض��كال املواجهة 
مع االحتال اال�ض��رائيلي يف ال�ض��فة، وعدم 
االعتم��اد على قطاع غزة ب�ض��كل خا�س، الأن 
االحتال ميكن اأن ي�ض��تفيد من هذه العملية 

على ال�ضعيد الدويل".

وضع عربي متردي
من جهته يقول املحلل ال�ضيا�ض��ي �ضميح خلف 
يف حدي��ث لل��راأي:" اإن ق��رار ترام��ب بنق��ل 
ال�ض��فارة للقد���س و�ض��ع امل�ض��هد يف حقيقت��ه 
اأم��ام ال�ض��عب الفل�ض��طيني واالأم��ة العربية 
ال�ض��عب  و�ض��ع  وبالتحدي��د  واالإ�ض��امية، 
الفل�ضطيني يف وقفة يجب اأن تكون اأمام نهج 

قادت��ه منظمة التحرير واأثبت ف�ض��له باأقل 
تعري��ف ل��ه؛ فاأت��اح لا�ض��تيطان اأن يتم��دد 
وقامت ا�ض��رائيل من خال��ه باإحداث توازن 
دميوغ��رايف يف القد���س ع��رب م�ض��توطناتها، 
وكذل��ك م��ا ق��ام ب��ه اأم��ني �ض��ر فت��ح رج��وب 
باإعط��اء حائط ال��رباق اأحقي��ة لليهود وهو 
م��ا �ض��هل باتخ��اذ الق��رار م��ن قب��ل ترام��ب، 

باالإ�ضافة اإىل و�ضع عربي مرتدي".
ويعتق��د خل��ف، اأن م��ا مت م��ن هب��ة يف غ��زة 
ال  الوط��ن  حمافظ��ات  كاف��ة  ويف  والقد���س 
يرقى مل�ض��توى انتفا�ض��ة، وهي هب��ة عفوية 
بالقدر الذي نحتاج فيه االآن لرنقى مل�ض��توى 
انتفا�ض��ة بتغير م�ضارات ال�ض��لطة ومنظمة 

التحرير وبرناجمها.
 وي�ض��يف:" اإن خيارات قطاع غزة حمدودة، 
اال يف حال��ة واح��دة وهي احل��رب املفتوحة 
الت��ي يج��ب اأن تتوف��ر له��ا مناخ��ات ذاتي��ة 
واقليمية ون��وع من التوازنات"، مو�ض��حا اأنه 
كان م��ن املفرت���س اأن ينت��ج ع��ن امل�ض��احلة 
برنامج وطني �ض��امل يجمع كل الفل�ضطينيني 

بهدف الت�ضدي الإ�ضرائيل وخمططاتها.
 وي��رى خل��ف اأن اإع��ادة الثقاف��ة الوطني��ة 
والربنام��ج الوطن��ي ال��ذي ي�ض��م كل الق��وى 
عل��ى  والق��ادر  الكفي��ل  ه��و  الفل�ض��طينية 
الهب��ة  من�ض��وب  لرف��ع  اجلماه��ر  حتري���س 
لتتح��ول اىل انتفا�ض��ة دائمة م��ن املمكن اأن 
جنني ثمارها �ضيا�ضيا ووطنيا، م�ضرا اإىل اأنه 
وم��ن دائرة الفعل الذات��ي على االر�س ميكن 
اأي�ض��ا ح�ض��د اجلماهر العربية واال�ضامية 
تري��د  فال�ض��عوب  االنتفا�ض��ة،  تل��ك  لدع��م 
م��ن يحركه��ا يف دول االقلي��م والع��امل واإن 
حتققت االنتفا�ض��ة �ضرنى هذا الفعل من كل 

اجلماهر العربية واالإ�ضامية.

قرار ترامب.. يشعل فتيل انتفاضة القدس من جديد


