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�لقد�س �ملحتلة- �لر�أي
تو�لت تطور�ت م�شروع �لتهويد يف 
�لقد�س على مدى �لأ�شهر �ل�شبعة 
�ملا�شية ترف��د زخَمها وت�شاعدها 
لق��اء�ٌت وت�شريحات م�شبوهة من 
م�شوؤول��ني ع��رب وم�شلمني تخطب 

وّد �لحت��ال تقرًب��ا �إىل �لإد�رة 
�لأمريكية ورئي�شها دونالد ترمب 
�أمًا يف �كت�شاب �شرعّية حلكمهم.

وّزع �لحت��ال جه��وده يف �لقد�س 
ٍت  � ء � عت��������������د �
عل��ى  وتهوي��ًد� 

ثالثّية الّتهويد والّتطبيع والعدوان 
األمريكي على القدس

 يواجهها رفض شعبّي ومقاوم
هل سيكون مصير قرارات 

“المركزي” مشابه لقراراته 
بـ 2015؟

أسواق غزة .. بضائع مكدسة 
وجيوب مفلسة
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التشريعي: السلطة والحكومة 

تمارسان فساد مالي وإداري وسياسي
غزة- �لر�أي

عق��د �ملجل���س �لت�شريع��ي �ليوم 
فيه��ا  ناق���س  خا�ش��ة  جل�ش��ة 
ح��ول  �لرقاب��ة  جلن��ة  تقري��ر 
�شيا�شات حكوم��ة "�حلمد �هلل" 
جت��اه قط��اع غ��زة وتد�عياته��ا 

على �لو�قع �لفل�شطيني.
حكوم��ة  �أن  �لتقري��ر  و�أك��د 

�لف�ش��اد  "�حلم��د �هلل" متار���س 
وتتعام��ل  و�ل�شيا�ش��ي  �مل��ايل 
قاع��دة  عل��ى  غ��زة  قط��اع  م��ع 
ودع��ا  �لعن�ش��ري،  �لتميي��ز 
�لن��و�ب لرحي��ل �حلكومة لعدم 
ولأنه��ا  �لت�شريع��ي،  ثق��ة  نيله��ا 

�إجر�ء�ت  متار�س 
م��ن  م�شبوه��ة  0207

غزة- �لر�أي- عبد�هلل كر�شوع
ل يخف��ى ح��ال قطاع غزة على �أحد �لذي �شرعان م��ا ت�شلل �إليه �لأمل 
ف��ور �لإعان ع��ن توقي��ع �تف��اق �مل�شاحل��ة �لفل�شطينية ب��ني حركتي 
حما���س وفتح و�لت��ي بدورها قدمت �لأوىل كاف��ة �لإجر�ء�ت �ملطلوبة 
ليتثن��ى للثاني��ة ��شت��ام مهامها كامل��ة دون نق�شان. �لأم��ل �لذى ت�شلل 

�إىل قل��وب �لغزي��ني �شرعان ب��د�أ يتا�شى رويدً� روي��دً� نتيجة ��شتمر�ر 
�لعقوب��ات �لت��ي فر�شه��ا رئي���س �ل�شلط��ة �لفل�شطينية حمم��ود عبا�س 
وتنك��ر حكوم��ة �لوف��اق �لت��ي بدوره��ا �شع��دت م��ن لهجتها �ش��د قطاع 
غ��زة. قط��اع غ��زة يعي�س يف حال��ة موت �شري��ري على كاف��ة �لأ�شعدة 
�ش��و�ء �لقت�شادي��ة �أو �لجتماعي��ة �أو �ملعي�شي��ة �أو �ل�شحي��ة وحت��ى 

�لجتماعي��ة و�ش��وًل لأدق تفا�شيل حياة �لتي يعي�شه��ا �ملو�طن �ملكلوم 
�ل��ذي يت�شاءل مل��اذ� ت�شتمر هذه �لعقوبات و�حل�شار على قطاع غزة من 
قب��ل م�شوؤوليها قبل �أعد�ءها؟؟. مو�طن��ون  قالو� يف �أحاديث منف�شلة 

�حلي��اة  مر�ح��ل  �أ�شع��ب  حالًي��ا  نعي���س   " لل��ر�أي":   "
�لقت�شادية و�لجتماعي��ة و�لنف�شية، ل�شيما بعد حل 

قطاع غزة.. فصوٌل من أزمات ال تنتهي

10
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة-�لر�أي-فل�شطني عبد �لكرمي
بالرغ��م من �لق��ر�ر�ت �لتي �شدرت 
ع��ن �ملجل���س �ملركزي، وم��ن �شمنها 
تكليف �للجن��ة �لتنفيذية ملنظمة 
بتعلي��ق  �لفل�شطيني��ة  �لتحري��ر 
�لع��ر�ف ب� "�إ�شر�ئي��ل" �إىل حني 
عل��ى  فل�شط��ني  بدول��ة  �عر�فه��ا 
حدود عام 1967، ووقف �لتن�شيق 
�لأمني مع �لحت��ال، و�إلغاء قر�ر 
ووق��ف  �ل�شرقي��ة  �لقد���س  �ش��م 
�لن�ش��اط �ل�شتيط��اين، �إل �أن تلك 
�لقر�ر�ت تظل مو�شع ت�شاوؤل حول 
�إمكاني��ة تنفيذها وتطبيقها ب�شكل 

فوري وفعلي.
ويقلل حمللون �شيا�شيون ومر�قبون 
م��ن فر�ش��ة تطبيق تل��ك �لقر�ر�ت 
�لتي متخ�شت ع��ن �ملجل�س �ملركزي 
يف ر�م �هلل، و�أن تنفيذها غري و�رد، 
مو�شح��ني ب��اأن �ملجل���س ب��د�أ يفقد 
قيمته ودوره لأن �لقر�ر بيد رئي�س 

�ل�شلطة حممود عبا�س.

القرار بيد عباس
وي��رى �لكات��ب و�ملحل��ل �ل�شيا�ش��ي 
�لق��ر�ر�ت  �أن  �ملده��ون  �إبر�هي��م 

�ل�ش��ادرة ع��ن �ملجل���س �ملركزي لن 
ي�شتطي��ع �لرئي���س حمم��ود عبا�س 
تنفيذها ول يرغب يف ذلك، موؤكد� 
�أن ه��ذه �لقر�ر�ت ل قيمة لها طاملا 
�أنها مل تعتمد، و�أن �لدورة �ل�شابقة 
للمجل���س مت ��ش��د�ر ق��ر�ر�ت ومل 

يتم تنفيذها.
ويقول �ملدهون يف حديثه للر�أي:" 
يفق��د  ب��د�أ  �ملرك��زي  �ملجل���س  �إن 
وذل��ك  �لأ�شا�ش��ي،  ودوره  قيمت��ه 
لأن �لق��ر�ر بي��د �لرئي���س حمم��ود 
عبا���س وح��ده"، مطالب��ا ب�ش��رورة 
�لفل�شطيني��ة  �حلال��ة  تغي��ري 
و�لو�ق��ع �لفل�شطين��ي حت��ى تلع��ب 
تلك �ملوؤ�ش�شات دور� ب��ارز�، وتوؤخذ 

قر�ر�تها بجدية و�هتمام.
�لق��ر�ر�ت  تل��ك  �أن  م��ن  وبالرغ��م 
�ملرك��زي  �ملجل���س  ع��ن  �ل�ش��ادرة 
حتظ��ى بدع��م وتاأيي��د كبريين من 
حركتي حما�س و�جلهاد �لإ�شامي، 
�إل �أن ما يعي��ق تنفيذها وتطبيقها 
ب�ش��كل فعل��ي على �أر���س �لو�قع هو 
�شيا�ش��ة �لرئي���س عبا���س وتف��رده 
باتخاذ �لقر�ر�ت، ي�شيف �ملدهون.

قرارات هامة ولكن؟
م��ن جهت��ه، يوؤك��د �لكات��ب و�ملحلل 
�ل�شيا�ش��ي �إي��اد ج��ر، �أن مطالب��ة 
باري���س  �تف��اق  باإلغ��اء  �ملجل���س 
تطبيق��ه  ميك��ن  ل  �لقت�ش��ادي، 
عملي��ًا لأن �ل�شلط��ة �شيك��ون عليها 
وقف ��شتري�د �لب�شائع عر �ملو�نئ 
�لإ�شر�ئيلية، وبالتايل �لتوقف عن 

��شتام وجباية �أمو�ل �ملقا�شة.
ويق��ول جر يف حديث لل��ر�أي:" �إذ� 
كان �لأم��ر كذل��ك، كي��ف �شن�شت��ورد 
�لب�شائ��ع؟ وكي��ف �شنوؤم��ن �لأم��و�ل 
رمب��ا  �ملقا�ش��ة؟  لأم��و�ل  �لبديل��ة 
يكون قطاع غزة هو �لبديل �لوحيد 
�ملمك��ن ع��ر م�ش��ر، ولك��ن م��اذ� عن 
�ل�شفة و�لقد���س"، مو�شحا �أن وقف 
�لتن�شي��ق �لأمني يحم��ل بني طياته 
�شقني "م��دين وع�شك��ري"، وما جاء 

يف مقرر�ت �ملركزي غري و��شح.
�لع��ر�ف  لتعلي��ق  بالن�شب��ة  �أم��ا 
ب��� "�إ�شر�ئي��ل"، ي�شري ج��ر �إىل �أن 
قانوني��ًا  معن��ى  حتم��ل  ل  �لعب��ارة 
كحالة �عر�ف �ملنظمة باإ�شر�ئيل، 
فاع��ر�ف �ملنظم��ة باإ�شر�ئيل جاء 

كالت��ايل" �لعر�ف بحق �إ�شر�ئيل 
بالوج��ود"، وبالوج��ود يعن��ي على 
�لأر���س �لفل�شطيني��ة وبالتحدي��د 
عل��ى ٧٨% م��ن �أر���س فل�شط��ني، 
وبذلك يكون �أمام �ملنظمة خيارين 
�ثن��ني: �إم��ا �شح��ب �لع��ر�ف �أي 
�لغ��اءه، �أو �إبق��اء �لع��ر�ف، �أم��ا 
تعليقه فهي كلمة �أو عبارة ل معنى 

لها قانونيًا يف هذه �حلالة.
ف��اإن  حديث��ه  يف  ذك��ره  م��ا  ووف��ق 
�أن  ميك��ن  و�لت��ي  �لق��ر�ر�ت  �أه��م 
تكون قابل��ة للتطبيق ه��ي �ملبادرة 
م��ع  �لتعاط��ي  وع��دم  �لأمريكي��ة 
�لوليات �ملتح��دة كر�عية لعملية 
�ل�شام، �أما باق��ي �لقر�ر�ت فيمكن 
�لتمني��ات لأن  ب��اب  م��ن  قر�ءته��ا 
تطبيقه��ا عل��ى �أر���س �لو�ق��ع غ��ري 
و�رد، لأن �ل�شلط��ة �أ�شبه مبن �شعد 
مكان مرتف��ع دون �أن يبقي على �أي 

فر�شة للنزول، على حد تعبريه.

 عقبات كبيرة
�ش��درت  �لت��ي  �لق��ر�ر�ت  وحتت��اج 
ع��ن �ملجل���س �ملرك��زي �إىل تو�ف��ق 
فل�شطين��ي، وف��ق �ملحل��ل �ل�شيا�ش��ي 

ط��ال ع��وكل، مل�شاهم��ة كل ط��رف 
له��ا  ق��ر�ر�ت  لأنه��ا  لتنفيذه��ا، 
تد�عي��ات مهمة ج��د� ول ي�شتطيع 
�أي ط��رف حمله��ا لوح��ده، وكونه��ا 

بحاجة لتو�فق �لكل �لفل�شطيني.
ول يتوق��ع ع��وكل �أن يت��م تنفي��ذ 
تل��ك �لق��ر�ر�ت ف��ور�، لأن �لقيادة 
�لفل�شطينية تري��د �أن تعرف ردود 
و�لعربي��ة  �لإ�شر�ئيلي��ة  �لفع��ل 
و�لدولي��ة جتاهها، وما هي تكاليف 
تل��ك �لقر�ر�ت، كم��ا �أن تنفيذ هذه 
�لق��ر�ر�ت �شيجع��ل �لفل�شطيني��ون 

�أمام و�قع خمتلف.
ويقول ع��وكل يف حديث للر�أي: "�إن 
من �أهم معوقات تنفيذ تلك �لقر�ر�ت 
هو �لحت��ال، فمثا ل ميك��ن �لغاء 
�تف��اق باري���س �لقت�ش��ادي لأن كل 
�ش��يء لدينا مرتبط بالحتال، كما 
�أن �لولي��ات �ملتح��دة تعت��ر عقبة 
�أخرى كونها تقف جلان��ب �إ�شر�ئيل، 
ووق��ف دعمه��ا �ملايل لوكال��ة �لغوث 
�أك��ر دليل"، موؤكد�  "�لون��رو�" هو 
�أن هناك تدخ��ات عربية لن تكون 
�شهل��ة ولن ت�شاعد �ل�شلطة يف تنفيذ 

�لقر�ر�ت.

�لقد�س �ملحتلة- �لر�أي
تو�ل��ت تط��ور�ت م�ش��روع �لتهويد يف 
�لقد���س عل��ى م��دى �لأ�شه��ر �ل�شبعة 
�ملا�شي��ة ترف��د زخَمه��ا وت�شاعده��ا 
لق��اء�ٌت وت�شريح��ات م�شبوه��ة م��ن 
تخط��ب  وم�شلم��ني  ع��رب  م�شوؤول��ني 
�لإد�رة  �إىل  تقرًب��ا  �لحت��ال  وّد 
�لأمريكي��ة ورئي�شه��ا دونال��د ترم��ب 

�أمًا يف �كت�شاب �شرعّية حلكمهم.
�لقد���س  يف  جه��وده  �لحت��ال  وّزع 
�عت��د�ء�ٍت وتهوي��ًد� عل��ى �مل�شتويني 
فكّث��ف  و�لدميغ��ر�يف،  �لدين��ي 
�قتحام��اٍت،  �لأق�ش��ى  "ن�شاط��ه" يف 
و�ملر�بط��ات،  للمر�بط��ني  وماحق��ًة 
و�إج��ر�ء�ٍت ي�شتكم��ل به��ا �شيطرت��ه 
على �مل�شجد بعدما �أف�شلت حماولته 
ب��اب  هّب��ُة  متوز/يولي��و  �شه��ر  يف 
ع��دد  تك�ّش��ف  كذل��ك،  �لأ�شب��اط. 
م��ن �ل�شفق��ات �لت��ي ك�شف��ت م�شل�شل 
ت�شري��ب �لأوق��اف �لتابع��ة للكني�شة 
�ليوناني��ة �لأرثوذك�شي��ة يف �لقد�س 

�أعم��ال  ورج��ال  م�شتوطن��ني  �إىل 
يه��ود، مب��ا يع��ّزز قب�ش��ة �لحت��ال 
عل��ى �ملقد�شات �مل�شيحي��ة يف �لقد�س 

وفل�شطني عموًما.
مل  �لدميغ��ر�يف،  �مل�شت��وى  وعل��ى 
�إن  �ل�شتيطاني��ة  �مل�شاري��ع  تتوّق��ف 
عط��اء�ت �أو م�شادق��ة على �لبناء يف 
بالإ�شاف��ة  �مل�شتوطن��ات وتو�شعته��ا، 
�إىل �لق��ر�ر�ت �ملتتابع��ة بهدم منازل 
�ملقد�شيني ومن�شاآتهم، وتهجريهم من 
�أر�شه��م وبيوتهم، فم��ن بد�ية متوز/
يوليو 2017 حتى 14/12/2017 
جت��اوز عدد �لوح��د�ت �ل�شتيطانية 
�لتي  و�ملن�شاآت  �ملن��ازل  �أما   ،11591
هدم��ت فبلغ��ت نح��و 71، وبل��غ عدد 
�إخط��ار�ت �إخاء �لبي��وت نحو 309 

�إخطار.
تر�جع��ت  و�إن  تتوّق��ف  مل  �لقد���س 
وت��رية عملياته��ا مبا يفر�ش��ه حجم 
�لإج��ر�ء�ت �لت��ي فر�شه��ا �لحتال 
و�لتن�شيق �لأمني؛ وما بني �عتقالت 

�لفل�شطيني��ني  لل�شّب��ان  �ل�شلط��ة 
و�لإج��ر�ء�ت �لعقابي��ة �لتي فر�شها 
�لحت��ال عل��ى �لفل�شطيني��ني وعلى 
منّف��ذو  منه��ا  خ��رج  �لت��ي  �لبل��د�ت 
طال��ت  �لت��ي  و�ملاحق��ات  �لعملي��ات 
�لن�ش��اء و�لأطف��ال، و�لنا�شطني على 
مو�ق��ع �لتو��شل �لجتماع��ي �إرهاًبا 
لهم وتخويًفا لعائاتهم، �أمكن تنفيذ 
عملي��ة  كان��ت  �لعملي��ات،  م��ن  ع��دد 
��شتب��اك �لأق�شى يف 14/7/2017 
يف مقّدمته��ا، و�أثبتت ف�شل �لحتال 
و�ملقاوم��ة،  �لنتفا�ش��ة  �إنه��اء  يف 
و�أث��ارت قلق��ه م��ن �إمكاني��ة تنفي��ذ 
عملي��ات م�شابه��ة، ول تز�ل خماوفه 
قائم��ة وتت�شاع��د يدّل عليه��ا حالة 
�ل�تاأه��ب �لد�ئم��ة، وتعزي��ز �لوجود 
�لأمني و�لع�شك��ري و�ل�شتخباري يف 

�لقد�س.
�لأمريك��ي  �لرئي���س  �إع��ان  خط��ف 
عا�شم��ة  �لقد���س  ترم��ب  دونال��د 
لدول��ة �لحت��ال يف 6-12-2017 

�لأ�شو�ء ليحّل خًر� رئي�ًشا يف جملة 
�لأخبار �ل��و�ردة من �لقد���س وعنها، 
ولك��ّن ه��ذ� �لإع��ان �ل��ذي يف�شل��ه 
ع��ن �إع��ان بلف��ور مئ��ة ع��ام، ج��اء 
ليكّم��ل �ش��ورة �مل�ش��روع �ل�شتعماري 
�لذي ت�ش��ّكل منذ ما قب��ل وعد بلفور 
توّجه��ات  ع��ن  ت�شريًح��ا  كان  �ل��ذي 
�حلكوم��ة �لريطانية �ل�شتعمارّية. 
و�إع��ان ترم��ب �لي��وم لي���س �ش��وًء� 
�لحت��ال  لدول��ة  �أمريكًي��ا  �أخ�ش��ر 
يف  �لتهوي��دي  م�شروعه��ا  ل�شتم��ر�ر 
�لقد���س وح�ش��ب، فه��ذ� �شيك��ون م��ن 
ل  لاإع��ان  �ملحتمل��ة  �لرت��د�د�ت 
ح��ازم  موق��ف  يّتخ��ذ  مل  �إن  �شّيم��ا 
حيال��ه، ولكّنه ياأت��ي نتيجة متوّقعة 
�لعربي��ة  �ملو�ق��ف  �شل�شل��ة  بع��د 
و�لإ�شامي��ة �مل�شتغرق��ة يف �لتطبيع 
عل��ى  و�لعامل��ة  "�إ�شر�ئي��ل"،  م��ع 
�شيطن��ة �لق�شية �لفل�شطينية، �شمن 
ح�شابات �شيا�شي��ة �شّيقة ومتعار�شة 

مع حقائق �لتاريخ و�جلغر�فيا.

�أّن  �ملن�شرم��ة  �لأ�شه��ر  �أظه��رت  �إًذ�، 
يف  �لقد���س  عل��ى  �خلط��ر  عن��و�ن 
�لحت��ال  لي���س  �لقادم��ة  �ملرحل��ة 
�لإ�شر�ئيل��ي وح�ش��ب، ب��ل �لت�شاع��د 
يف حجم �لتن��ازل �لعربي و�لإ�شامي 
لل�شل��ف  و�لن�شي��اع  �لر�شم��ي، 
�لأمريك��ي وتطور �ملو�ق��ف �لعد�ئية 
�لأمريكي��ة يف �لقد�س، حي��ث تلتقي 
هذه �لعو�مل بظاله��ا لإعطاء دولة 
�لحت��ال �ملزي��د م��ن �جل��ر�أة عل��ى 

تهويد �لقد�س ومقّد�شاتها.
ول �ش��ك يف �أن مو�جه��ة ذل��ك يتطّلب 
تبّني خطاب و�أدو�ت جديدة لتطويق 
�لعرب��ي  �ملوق��ف  يف  �لنح��د�ر  ه��ذ� 
�لهجم��ة  جم��اح  ولكب��ح  �لر�شم��ي، 
�لأمريكي��ة �لت��ي تعتم��د نهًجا ميحق 
�حل��ّق �لفل�شطين��ي، ولك��ن بفجاج��ة 
�أو�ش��ح و�شرعة �أكر، ولوقف �لهجمة 
�لّتهويدية مع مر�كمة نتائج �ملقاومة 
و�لّن�ش��ال مب��ا �شي��وؤّدي �إىل ك��ّف ي��د 

�ل�شتعمار و�لحتال عن �ملنطقة.

ثالثّية الّتهويد والّتطبيع والعدوان األمريكي على القدس
 يواجهها رفض شعبّي ومقاوم

محللون: المركزي يفقد دوره وضغوطات تقف عائقا أمام تطبيق القرارات

هل سيكون مصير قرارات "المركزي" مشابه لقراراته بـ 2015؟
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تقريرتقرير 
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صور األمن والحماية ُينظم مسيًرا عسكرًيا في ذكرى استشهاد الوزير صيام
غزة- �لر�أي

م جه��از �لأمن و�حلماية ،�شباح �لثنني، م�شرًي�  نَظّ
ع�شكرًي��ا وذل��ك بالتز�م��ن م��ع �لذك��رى �ل�شنوية 
ل�شت�شهاد وزير �لد�خلية و�لأمن �لوطني �لأ�شبق 

�ل�شهيد �شعيد �شيام.
و�شارك��ت قي��ادة جه��از �لأم��ن و�حلماي��ة ممثل��ة 
مبديره��ا �لعام �لعمي��د بهجت �أبو �شلط��ان ونائبه 

يف  و�لإد�ر�ت  �ملحافظ��ات  وم��در�ء  قندي��ل  عل��ي 
�جلهاز.

و�نطلق �مل�شري من مقر قيادة جهاز �لأمن و�حلماية 
غ��رب مدينة غزة م��روًر� ب�ش��ارع �لر�شي��د و�شرًقا 
باجتاه �ش��ارع �لثاثيني، و�شوًل �إىل منزل �ل�شهيد 
�لوزي��ر �شي��ام، وذل��ك مب�شارك��ة �أك��ر م��ن 120 

�شابطًا وعن�شرً� من �جلهاز.

وق��ال �لعمي��د �أب��و �شلط��ان يف كلم��ة ل��ه �إن "ه��ذ� 
�مل�شري ياأتي كلم�شة وفاء من جهاز �لأمن و�حلماية 
للوزي��ر �ملوؤ�ش�س، نقول في��ه �إننا على دربك ما�شون 
يف حماي��ة �لأمن وحفظ �جلبهة �لد�خلية لأبناء 

�شعبنا".
و�أو�ش��ح �أبو �شلط��ان �أن �لأعو�م �لت��ي �نق�شت بعد 
��شت�شهاد �لوزي��ر �شيام كانت حافًز� لنا لتطوير ما 

بد�أه �شيام من خال تاأ�شي�شيه لأجهزة �أمنية ذ�ت 
عقي��دة �أمني��ة مبينة عل��ى �أ�ش�س وطني��ة، هدفها 

�لأ�شمى خدمة وطنها و�أبناء �شعبها.
و�شك��ر مدير ع��ام جهاز �لأم��ن و�حلماية، يف ختام 
كلمت��ه، كل م��ن �شاه��م يف تنظي��م و�إجن��اح �مل�ش��ري 
�ل��ذي ج��ال بعد ذل��ك على ع��دٍد م��ن ذوي �شهد�ء 

حرب �لفرقان.  

أسواق غزة .. بضائع مكدسة وجيوب مفلسة

غزة- �لر�أي - �آلء �لنمر
"ب��كل م��ا ت�شته��ي �لأنف���س وتلذ 
�لأعني"، متتل��ئ �لأ�ش��و�ق باأنو�ع 
�لفو�ك��ه  م��ن  له��ا  ح�ش��ر  ل 
و�خل�ش��ر�و�ت وم�شتلزمات �ملاأكل 
ميك��ن  ل  عج��ز�  لك��ن  و�مل�ش��رب، 
�ملو�ط��ن  جي��وب  يكب��ل  و�شف��ه 
�لفل�شطيني ويحوله �إىل جمهورً� 
ح��ر�ك  دون  متفرج��ًا  متج��وًل 
يعينه عل��ى تلبية طلبات �أطفاله 

�ل�شغار.
يف �شورة من �شور �حل�شار �ملعنوي 
و�لنف�ش��ي لكل من يقي��م يف قطاع 
غ��زة، تنعك�س �مل�شاه��د وتختلف 
عن �شابقتها، فهنا د�خل �لأ�شو�ق 
ت�شاه��د  ل  �لتجاري��ة  و�ملح��ال 
رفوف��ًا فارغة م��ن �لب�شائ��ع، �إمنا 
�لتكد�س و�لزدحام و�لنخفا�س 
�لع��ادة  غ��ري  عل��ى  �لأ�شع��ار  يف 
م��ن  جت��د  ل  �شيم��ا  �لتجاري��ة، 

ي�شري!.
يف  ت�شج��ل  �ل�شر�ئي��ة"  "�لق��وة 

ي�ش��اوي  رقم��ًا  �حلالي��ة  �لف��رة 
يتف��ق عليه  م��ا  "�ل�شف��ر"، وه��و 
�قت�شادي��ون،  وخ��ر�ء  حملل��ون 
يف �أ�ش��د �ملر�حل ه��اكًا وخ�شارة، 
خ�شو�ش��ا مع حمل��ة �لتخفي�شات 

لكافة �ل�شلع و�ملنتجات.

خسارة وانكسار
نه��اد ن�ش��و�ن �خلب��ري �لقت�شادي 
يل��وح بتوقعات��ه ل�"�ل��ر�أي" �لتي 
ل ميك��ن يف ح��ال م��ن �لأح��و�ل 
�أن تك��ون جي��دة، حيث يق��ول �أن 
�نح��د�ر  يف  �لقت�ش��ادي  �حل��ال 
و�نهيار م�شتمر ل �شيما �أن �ل�شوق 
تر�كم بد�خله �لب�شائع لأ�شباب 
�شعف �لت�شدير وقلة �ل�شتهاك 
�لو�ش��ع  عل��ى  يرت��ب  �ل��ذي 
للمو�ط��ن  �ملتده��ور  �لقت�ش��ادي 

�لفل�شطيني.
�لتج��ار  �أن  ن�ش��و�ن عل��ى  ويوؤك��د 
ه��ذه  يف  �نك�شاره��م  ي�شلج��ون 
�ملرحل��ة �لأ�شعب عليهم، فما كان 

منهم �إل �أن حاولو� ��شرد�د ر�أ�س 
�مل��ال من خال تخفي���س �لأ�شعار 
�لعام��ة حتى و�شل��ت �إىل �أقل من 

�شعر �ل�شتري�د وتبعاته.
�لنهي��ار  �أ�شب��اب  وتع��ود 
�خلب��ري  بح�ش��ب  �لقت�ش��ادي 
�لقت�ش��ادي �إىل تر�كم �لظروف 
�مل�شي�ش��ة، بتهمي���س �أربع��ني �ألف 
عائل��ة تتب��ع ملوظفي غ��زة تعتر 
منكوب��ة على �إثر قط��ع رو�تبهم، 
�خل�ش��م  ن�شب��ة  �رتف��اع  وكذل��ك 
موظف��ي  برو�ت��ب  �أحلق��ت  �لت��ي 
�ل�شفة �ملحتلة، ناهيك عن تر�كم 
�لعقوب��ات  و��شتم��ر�ر  �لأزم��ات 

�ملفرو�شة على قطاع غزة.
�ملرحل��ة  �أن  عل��ى  ن�ش��و�ن  و�أك��د 
�لت��ي مير بها �ل�ش��ارع �لفل�شطيني 
قا�شي��ة �إىل �أبع��د ح��د، وتت�شدر 
ون��درة  للم��ال  ن��درة  �ملرحل��ة 
�لقب��ال عل��ى �لكمالي��ات و�لت��ي 
تعت��ر يف بلد�ن �أخ��رى �أ�شا�شيات 
يتعل��ق  مب��ا  خا�ش��ة  �حلي��اة 

باملاأكولت و�مللبو�شات �ملو�شمية.
و�أو�ش��ح ن�ش��و�ن �أنه م��ن �لطبيعي 
�أن تتكد���س �لب�شائ��ع يف �لأ�شو�ق 
دون ن�ش��اط �شر�ئ��ي و��ش��ح، ومن 
�لطبيع��ي �أي�ش��اأ �أن يعل��ن �لتج��ار 
ع��ن ب�شائعه��م باأق��ل م��ن ن�ش��ف 
�لثم��ن، وم��ن �لطبيعي كذل��ك �أن 
يعجز �ملو�طن ع��ن تدبري �شو�قل 
مع��دودة ل�ش��د رم��ق �أطفال��ه م��ن 

�ل�شوق �مللون ب�شتى �خل�شرو�ت.
وحم��ل ن�ش��و�ن �مل�شوؤولي��ة �لكبري 
عل��ى �لأط��ر�ف �ل�شيا�شي��ة �لت��ي 
كانت �شببًا رئي�شا يف خذلن �إمتام 
�مل�شاحلة �ملعلقة حتى هذ� �ليوم، 
مطالب��ًا �إمتامها و�إع��ان جناحها 
و�لعم��ل يف بنودها �أو �للجوء �إىل 
�شندوق �لنتخاب��ات لإنهاء هذه 

�ملرحلة �ل�شعبة.
�ملعاب��ر  �أن  عل��ى  ن�ش��و�ن  و�أك��د 
�لت��ي  �لق�شي��ة  تل��ك  و�حل��دود 
 ،2018 ع��ام  �إىل  ترج��ئ  مل 
خ��ال  مر�حله��ا  �أتع���س  �شه��دت 

ف��رة �مل�شاحل��ة عل��ى غ��ري تل��ك 
م�شتنك��رً�  قبله��ا،  كان��ت  �لت��ي 
ع��ن  �لعقوب��ات  تاأج��ل  تهمي���س 
غ��زة �إىل �لع��ام �جلدي��د و�ل��ذي 
ي��زد�د �نتكا�ش��ة ف��وق �نتكا�شاته 

�ملتاحقة.
وقال ن�ش��و�ن �أن م�شطلح "تاجر" 
�إن  ما�شي��ا  م�شطلح��ًا  �شي�شب��ح 
��شتم��رت �لأو�ش��اع �حلالية على 
ما ه��ي علي��ه، ما ميك��ن �أن يذهب 
مبخازنه��م  �لتج��ار  م��ن  بالكث��ري 
�ل�شخ�شية نحو �خل�شارة �ملبا�شرة 

دون مبالغة.
وكانت �شركات جتارية و�شناعية 
يف غ��زة ذك��رت �أن �شع��ف �لق��وة 
�لظ��روف  ب�شب��ب  �ل�شر�ئي��ة 
�لقت�شادية �ل�شائدة، دفعها �إىل 
تقنني حجم �ل�شت��ري�د و�لإنتاج 
�ملحل��ي، ونوهت �إىل تز�يد �أعد�د 
�ل�شيكات �ملرجتعة بعد ��شتقطاع 
رو�ت��ب موظف��ي �ل�شلط��ة لل�شه��ر 

�لثاين على �لتو�يل.
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تقرير أخبار
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غزة- �لر�أي
عق��د �ملجل���س �لت�شريع��ي �لي��وم جل�ش��ة خا�ش��ة ناق���س 
فيه��ا تقري��ر جلن��ة �لرقاب��ة ح��ول �شيا�ش��ات حكوم��ة 
"�حلمد �هلل" جتاه قطاع غزة وتد�عياتها على �لو�قع 

�لفل�شطيني.
و�أكد �لتقري��ر �أن حكومة "�حلم��د �هلل" متار�س �لف�شاد 
�مل��ايل و�ل�شيا�ش��ي وتتعام��ل مع قط��اع غزة عل��ى قاعدة 
�لتمييز �لعن�شري، ودع��ا �لنو�ب لرحيل �حلكومة لعدم 
نيله��ا ثقة �لت�شريعي، ولأنها متار���س �إجر�ء�ت م�شبوهة 
من �شاأنها ��شعاف قطاع غزة وتقوي�س �شمود �ملو�طنني.

ب��دوره، �أ�ش��اد �لنائ��ب �لأول لرئي�س �ملجل���س �لت�شريعي 
�أحم��د بحر يف كلمته �لفتتاحي��ة باملوؤمتر �لدويل �لذي 
نظمه �لأزهر �ل�شريف لن�شرة �لقد�س و�أهلها �ل�شامدين، 
مثمًنا �لدور �لهام �لذي ي�شطلع به �لأزهر لدعم �لق�شية 
�لفل�شطيني��ة و�لدف��اع ع��ن �شعبن��ا �لفل�شطين��ي، د�عًي��ا 
كل �ملوؤ�ش�ش��ات �لديني��ة و�ملنظمات �حلقوقي��ة و�لدولية 
و�لأممي��ة و�ملجتم��ع �ل��دويل للوق��وف يف وج��ه �ملوؤ�مرة 
�ل�شهيوني��ة و�لأمريكي��ة �لت��ي ت�شته��دف ت�شفية ق�شية 
�شعبن��ا. �أك��د "بح��ر" �أن �لعديد م��ن �ملوؤ�ش�ش��ات و�جلهات 
�لدولي��ة و�ملحلية �أ�شدرت تقاري��ر رقابية �أكدت فيها �أن 
�لف�شاد قد تف�شى و��شت�شرى ب�شكل خطري يف كافة �أعمال 
وموؤ�ش�ش��ات �ل�شلط��ة �لفل�شطينية ب�شبب غي��اب �لرقابة 
�لرملاني��ة عل��ى �حلكوم��ة، حم��ذًر� م��ن ��شتم��ر�ر رئا�شة 
�ل�شلطة يف توفر �لغطاء �ل�شيا�شي للحكومة �لتي �أهدرت 
�شيا�شاتها �لكثري من �لأمو�ل �لعامة و�ملقدر�ت �لوطنية.

فساد سياسي
و�ش��دد عل��ى �أن ��شتم��ر�ر �ل�شلط��ة يف �لتم�ش��ك باتف��اق 
�أو�شل��و و�تفاقية باري���س �لقت�شادية وم�ش��ار �لت�شوية 
و�ملفاو�ش��ات يف ظ��ل �ملخطط��ات و�ملوؤ�م��ر�ت �ل�شهي��وين 
��ا ��شتم��ر�ر  و�لأمريكي��ة، ي�ش��كل ف�ش��ادً� �شيا�شي��ًا، ر�ف�شً
�ل�شلط��ة يف تن�شيقه��ا وتعاونه��ا �لأمن��ي م��ع �لحت��ال 

معتًر� ذلك ف�شادً� �أمنيًا بامتياز.
وحّمل "بح��ر" �ل�شيد حممود عبا���س �مل�شوؤولية �لكاملة 
ع��ن ف�ش��اد �ل�شلط��ة و�نهيار �حلال��ة �لوطني��ة �لر�هنة، 
د�عًي��ا �ل��كل �لفل�شطين��ي للعم��ل عل��ى ترتي��ب �لبي��ت 
�لوطني��ة  �لوح��دة  وحتقي��ق  �لد�خل��ي  �لفل�شطين��ي 

�لفل�شطينية، و�إر�شاء ��شر�تيجية وطنية موحدة.
و��شتنكر �لتهامات �لتي وجهها "عبا�س" للنائب حممود 
�لزه��ار، و�أ�ش��اف:" ه��ذ� �لته��ام ل يج��وز �شرع��ًا ول 
�شيا�شي��ًا ول دبلوما�شيًا ول �أخاقي��ًا �أن ي�شدر من رئي�س 

حركة فتح حممود عبا�س وقد ناهز �لثمانني".

تقرير لجنة الرقابة
م��ن ناحيت��ه ت��ا رئي���س جلن��ة �لرقاب��ة �لنائ��ب يحيى 
عل��ى  �ل�ش��وء  �شل��ط  �ل��ذي  جلنت��ه  تقري��ر  �لعباد�ش��ة 
�لو�ق��ع �لقت�ش��ادي و�مل��ايل �مل��ردي ب�شب��ب �ل�شيا�شات 
و�لإج��ر�ء�ت �لعقابي��ة �لظاملة �لت��ي �تخذتها ول ز�لت 
حكوم��ة �حلم��د �هلل �شد قطاع غ��زة، و�لت��ي ت�شل وفق 

�لقانون �لدويل �لإن�شاين �إىل جر�ئم �شد �لإن�شانية.

أهداف التقرير
وذكر "�لعباد�شة" �أن تقرير جلنته يهدف �إىل �لتايل:

-1 و�ش��ع جمي��ع مكونات �ل�شع��ب �لفل�شطيني وف�شائله 
ونخب��ه �أمام �حلقائق وتد�عياتها لقيامهم مب�شئولياتهم 
�لوطني��ة، ودفعه��م لتخ��اذ مو�ق��ف حازم��ة و�شاغطة 
عل��ى عبا���س وحكومت��ه لوق��ف �لإج��ر�ء�ت �لعقابي��ة 

�ملفرو�شة على قطاع غزة و�إن�شافه.
-2  و�ش��ع �جلهات �ملحلي��ة و�لإقليمية و�لدولية كافة 
يف �ش��ورة �مل�شهد �لإن�شاين و�لقت�ش��ادي �لكارثي لقطاع 
غ��زة ج��ر�ء �ل�شيا�ش��ات و�ملمار�ش��ات �لعقابي��ة �لظامل��ة 

�لتي �نتهجتها حكومة �لوفاق منذ ت�شكيلها.
-3 و�ش��ع �لإخ��وة يف جمهورية م�شر �لعربية ب�شفتهم 
�لر�ع��ي و�ل�شامن لتفاق �مل�شاحل��ة يف �شورة �ل�شيا�شات 
�ش��د  و�لعدو�ني��ة  �لتمييزي��ة  �لعقابي��ة  و�لإج��ر�ء�ت 
قطاع غ��زة على �لرغم م��ن �جلهود �ملبذول��ة و�مل�شتمرة 

من طرفهم لإمتام �مل�شاحلة.

الواقع االقتصادي ومؤشرات انهياره
ور�ش��د �لتقري��ر �أه��م موؤ�ش��ر�ت �لنهي��ار �لقت�شادي يف 

قطاع غزة على �لنحو �لتايل:
-1 مع��دلت �لبطال��ة: حيث �رتفعت معدلت �لبطالة 
يف قط��اع غ��زة فرة حكوم��ة �حلمد �هلل ب�ش��كل قيا�شي 

وغري م�شبوق و�شلت �إىل ما يقارب من 60-70%.
-2 مع��دلت �لفق��ر: �رتفع��ت مع��دلت �لفقر يف قطاع 
غ��زة نتيج��ة ممار�ش��ات و�شيا�ش��ات حكوم��ة �حلمد �هلل 
�إىل م��ا يق��ارب م��ن %80 وذل��ك نتيج��ة دخ��ول فئ��ات 

جديدة من �ملوظفني ل�شريحة �لفقر�ء.
�ل�شيول��ة  مع��دلت  تناق�ش��ت  �لنقدي��ة:  �ل�شيول��ة   3-
�لنقدي��ة �ملتد�ول��ة يف قطاع غزة، م��ا �أدى �إىل �نخفا�س 
حج��م  يف  �نخفا���س  علي��ه  ترت��ب  �ل�شر�ئي��ة،  �لق��وة 

�لو�رد�ت و�حلركة �لتجارية يف �لأ�شو�ق.
ع��دد  �أن  �إىل  �لتقري��ر  �أ�ش��ار  �ملرجع��ة:  �ل�شي��كات   4-

�ل�شيكات �ملرجعة بلغ حو�يل )60( �ألف �شيك مرجع.

قط��اع  �أن  �لتقري��ر  �أو�ش��ح  �حلكومي��ة:  �خلدم��ات   5-
غ��زة �شه��د يف ظ��ل �إد�رة حكوم��ة �حلم��د �هلل تر�جع��ًا 
وتدنيًا و��شح��ًا يف م�شتوى �خلدم��ات �حلكومية �ملقدمة 

للموطنني، ل �شيما يف مر�فق وز�رتي �ل�شحة و�لتعليم.
-6 حرك��ة �ملعاب��ر: �أو�شح �لتقرير �أن عدد �ل�شاحنات 
�ل��و�ردة �إىل قط��اع غ��زة �نخف���س مبع��دل �لن�شف )من 
350 �شاحنة تقريبًا( خال �لأ�شهر �لقليلة  750 �إىل 
�ملا�شي��ة ب�شب��ب �نخفا���س �لق��وة �ل�شر�ئية ل��دى �شكان 

�لقطاع.

السياسات واإلجراءات المالية 
واالقتصادية

ولف��ت �لعباد�ش��ة يف تقري��ره �إىل �أن �حلكوم��ة �تبع��ت 
�شيا�ش��ات و�إج��ر�ء�ت مالي��ة و�قت�شادية �أ�ش��رت بقطاع 

غزة ومنها:
�أدن��ى  �إىل  و�لع��ام(  )�خلا���س  �مل��ال  دورة  تقلي���س   1-

م�شتوياتها و�شوًل �إىل ندرة �ملال.
-2 حتويل كامل عائد�ت قطاع غزة �ملالية �إىل ح�شاب 
�ل�شلط��ة يف ر�م �هلل و�لت��ي م��ن �أهمه��ا �شريب��ة �لقيم��ة 
�مل�شاف��ة )�ملقا�ش��ة(، و�لتي تق��در م�شاهم��ة قطاع غزة 
فيه��ا )100( ملي��ون دولر �شهريًا، و�ل��ذي يفوق فاتورة 

�حتياجات قطاع غزة بالكامل.
�إجبار جتار قطاع غزة لفتح م�شتغل مرخ�س �شادر   3-

ع��ن ر�م �هلل، وذل��ك بهدف ت�شجيل كام��ل و�رد�تهم على 
ك��ود ر�م �هلل ب��دًل م��ن غ��زة لإظه��ار �شع��ف م�شاهم��ة 
�ملحلي��ة  �جله��ات  �أم��ام  �ملقا�ش��ة  و�رد�ت  م��ن  �لقط��اع 

و�لدولية.
�ل�ش��رف يف  م��ن خم�ش�ش��ات  ��شتبع��اد قط��اع غ��زة   4-
نفق��ات �ملو�زن��ة �لعام��ة لل�شلط��ة �لفل�شطيني��ة ل �شيما 
�لبني��ة  وم�شاري��ع  و�لتطويري��ة  �لت�شغيلي��ة  �لنفق��ات 

�لتحتية ورو�تب �ملوظفني.
-5 فر���س قي��ود عل��ى حركة ت��د�ول �لعمل��ة من قبل 
�شلط��ة �لنق��د �لفل�شطيني��ة عل��ى �لبن��وك �لعامل��ة يف 
قط��اع غ��زة ل �شيم��ا على موؤ�ش�ش��ات �لعم��ل �خلريي.-6 

�إنهاء عمل �لهيئات و�ل�شركات �لعامة يف قطاع غزة.

السياسات واإلجراءات اإلدارية
-1 حرم��ان �أبن��اء �شعبن��ا يف قط��اع غ��زة م��ن حقه يف 

�لوظيفة �لعمومية طو�ل �شنو�ت �لنق�شام.
-2 حرمان �لقطاع من حقه يف خدمات �لكهرباء، وتلكوؤ 
حكوم��ة �حلم��د �هلل يف �إع��ادة �ل���� 50 ميج��ا و�ت �لت��ي 
ي��زود �لحت��ال به��ا غ��زة حتى ح�شل��ت عل��ى �شمانات 

بنكية بتحمل غزة لثمن هذه �لكميات.
"�حلم��د �هلل" باجلامعات  -3  ع��دم �ع��ر�ف حكوم��ة 
�أُن�ش��اأت يف �لقط��اع ف��رة  و�ملوؤ�ش�ش��ات �لتعليمي��ة �لت��ي 
�لنق�ش��ام، وع��دم ت�شدي��ق �شه��اد�ت خريجيه��ا �لبال��غ 

عددهم ما يزيد عن )23( �ألف خريج تقريبًا.
-4 �شع��ف �لأد�ء �لرقاب��ي عل��ى �ملعاب��ر مم��ا �أدى �إىل 
ع��دم مطابق��ة �لب�شائ��ع �ل��و�ردة �إىل غ��زة ملو��شف��ات 
�ملحل��ي  �ملنت��ج  وت�ش��رر  فل�شطيني��ا،  �ملعتم��دة  �جل��ودة 
و�شغ��ار �لتجار و�ملز�رعني، وهروب �مل�شتثمرين من قطاع 
غزة يف جم��ال �ل�شناعة لعدم وج��ود حماية للمنتجات 

�مل�شنعة حمليًا.
-5 تعم��د وزر�ء حكومة �حلمد �هلل بتجاهل موؤ�ش�شات 
�ل��وز�رة �لعاملة يف قط��اع غزة، وتو��شل �ل��وز�رة يف ر�م 
�هلل مع �جلهات �لتنفيذية �لدنيا �أو �ملو�طنني مبا�شرة.

سحب السيولة النقدية من القطاع
م��ن  جمل��ة  �تخ��ذت  �حلكوم��ة  �أن  �لتقري��ر  و�أو�ش��ح 
ل�شح��ب  �لر�مي��ة  و�لقت�شادي��ة  �ملالي��ة  �ل�شيا�ش��ات 
�ل�شيول��ة �لنقدي��ة م��ن قط��اع غزة به��دف �إفق��اره ماليًا 
و�إغر�ق��ه يف �لعديد من �لأزم��ات �لقت�شادية �ملتتالية، 
وق��د �ت�شم��ت ه��ذه �ل�شيا�ش��ات باإج��ر�ء�ت ناعم��ة تارة 

وخ�شنة تارة �أخرى ومنها:
-1 �شح��ب �ل�شيول��ة �لنقدي��ة �ملتد�ول��ة يف �ل�شوق من 

�لقطاع.
�أ�ش��و�ق قط��اع غزة  -2 تخفي���س �لق��وة �ل�شر�ئي��ة يف 
بن�شب��ة ت�ش��ل �إىل %30 مم��ا �أث��ر وب�ش��كل مبا�شر على 

�حلركة �لتجارية يف �أ�شو�ق �لقطاع.

30- بح�ش��م  �ملتمثل��ة  �لتالي��ة  للخط��وة  �لتمهي��د    3-
�ل�شلطة. موظفي  رو�تب  من   40%

�إحال��ة جميع موظفي �ل�شلط��ة ماليًا �إىل �لتقاعد،   4-
وم��ن يعم��ل منهم م��ع �حلكوم��ة يف غ��زة بقي عل��ى ر�أ�س 

عمله دون ح�شوله على كامل حقوقه �ملالية.
�ملوؤ�ش�شات  -5 �تب��اع ممار�ش��ات و�إج��ر�ء�ت مالية �ش��د 
�لدولي��ة و�خلريية و�لتي تقدم �مل�شاعد�ت لأبناء قطاع 

غزة لثنيها عن �لقيام بدورها. 
"ه��ذه �لإج��ر�ء�ت بالإ�شاف��ة �إىل  و�أ�ش��اف �لتقري��ر: 
حرم��ان �أبناء قط��اع غزة م��ن �لوظيف��ة �لعمومية �أدى 
�إىل تقلي���س فات��ورة رو�تب موظفي �ل�شلط��ة يف �لقطاع 

بقيمة )35( مليون دولر تقريبًا".

إدارة حكومية فاسدة لملف اإلعمار
�أدى قب��ول حكوم��ة �حلم��د �هلل ممثل��ة بوزي��ر �ل�شئون 
لإع��ادة  �لدولي��ة  بالآلي��ة  �ل�شي��خ  ح�ش��ني  �ملدني��ة 
�إعم��ار قط��اع غ��زة )GRM(  و�لت��ي رف�شه��ا غالبي��ة 
�لفل�شطيني��ني، ملفاقمة معاناة من ت�شررو� جر�ء عدو�ن 
�لعام 2014م، و��شت�ش��ر�ء �لف�شاد يف هذ� �مللف، فح�شب 
م��ا جاء يف �آخ��ر تقرير للبن��ك �لدويل ف��اإن ن�شبة ما مت 
تلبيت��ه من �إجمايل �حتياجات �لتعايف خلم�شة قطاعات 
تاأث��رت بع��دو�ن 2014م ل تتج��اوز %17، �أم��ا عل��ى 
�شعي��د �لقط��اع �لقت�ش��ادي فه��و مغيب كليًا ع��ن عملية 
�إع��ادة �لإعم��ار وهذ� �أي�شا ي�ش��ب يف ذ�ت �لهدف �ملتمثل 

بتدمري قطاع غزة �قت�شاديًا.

التوصيات
وجاءت تو�شيات �لتقرير على �لنحو �لتايل:

�إع��ان قط��اع غزة منطق��ة منكوب��ة و�تخاذ كافة   1-
�لإجر�ء�ت �لقانوني��ة و�ملالية و�لإد�رية �لتي تقت�شيها 

�حلالة.
بتحم��ل  و�لوطني��ة  �حلقوقي��ة  �ملوؤ�ش�ش��ات  قي��ام    2-
ب�شاأنه��ا  تقاري��ر  ورف��ع  �حلال��ة  كل  جت��اه  م�شئولياته��ا 

للجهات ذ�ت �لعاقة.
-3 ت�شكي��ل جلن��ة حتقيق برملانية تق��وم بالتحقيق يف 
�لإج��ر�ء�ت �حلكومية �لعقابية بح��ق �أبناء قطاع غزة 

وموؤ�ش�شاته.
-4 فت��ح ملف��ات �لف�ش��اد �ملتع��ددة و�ملتعلق��ة باملو�زنات 
�لت�شغيلي��ة و�لر�أ�شمالي��ة �خلا�ش��ة بالدو�ئر �حلكومية 

وغري �حلكومية يف قطاع غزة.
-5 �لتحقيق مبلف �لعاج باخلارج و�لتمييز �ملتبع بحق 

�ملر�شى، وكذلك ملف �إعمار قطاع غزة.
-6 �عتب��ار حكوم��ة �حلمد �هلل حكوم��ة غري �شرعية، 
حي��ث مل ي�ش��ادق عليه��ا م��ن �ملجل���س �لت�شريع��ي، ومل 
يت��م �لرقاب��ة عليه��ا، وت�شكي��ل حكوم��ة �إنق��اذ وطن��ي 
ت�ش��م كافة �لف�شائل �لفل�شطيني��ة وفق �تفاق �مل�شاحلة 

2011م.
-7 دع��وة جمي��ع �أع�ش��اء �ملجل�س �لت�شريع��ي من كافة 
�مل�شئولي��ة  حتم��ل  �إىل  �لرملاني��ة  و�لقو�ئ��م  �لكت��ل 
�لقانونية و�لأخاقية �أم��ام �أبناء �شعبهم، وعقد جل�شة 
طارئ��ة ملناق�ش��ة ت�شكيل حكوم��ة �إنقاذ وطن��ي، وكيفية 
�لرقابة عليها، وذلك منعًا ل�شت�شر�ء حالة �لف�شاد �لتي 

متار�شها حكومة �حلمد �هلل.
-8 �لطل��ب م��ن �لنائ��ب �لع��ام فت��ح حتقي��ق ر�شم��ي يف 
�لف�ش��اد �ملوج��ه �ىل �حلم��د �هلل نف�شه و�لفري��ق �لعامل 
و�ل��وز�رة، وقيامه��م  مع��ه لنتحاله��م �شف��ة �حلكوم��ة 
�لأ�شا�ش��ي  للقان��ون  خاف��ًا  �لع��ام  �مل��ال  يف  بالت�ش��رف 

و�لأ�شول.
�أق�ش��اط  ��ش��رد�د  تاأجي��ل  �إىل  �لبن��وك  دع��وة   9-
�لقرو���س �ملرتب��ة عل��ى �ملو�طن��ني لف��رة �شت��ة �أ�شه��ر 

مر�عاة ملعاناة �ملقر�شني.

غزة –�لر�أي- �آلء �لنمر
�شعوب��ة  و�أكره��ا  �لأوق��ات  �أحل��ك  يف 
�ملو�ط��ن  مي��ر  مرحل��ة،  و�أعقده��ا 
�لت��ي  �لأزم��ات  م��ن  بع��دة  �لفل�شطين��ي 
و�أخف��ت  �حلي��اة  �أ�شا�شي��ات  طحن��ت 
�لباهت��ة  �حلي��اة  مام��ح  كو�لي�شه��ا  يف 
�ملخيف��ة كعنو�ن ملرحلة جارية، بني عام 
من�شرم و�آخ��ر جديد يتجلى �لفقر حتت 
وتتخل��ى  �خلط��رة  �حلم��ر�ء  خطوط��ه 
برفقته حكومة �لوفاق �لوطني عن �أد�ء 

م�شوؤولياتها وو�جبتها جتاه قطاع غزة.
يف ظ��ل و�ق��ع �لتخل��ي �لو��ش��ح وتف�ش��ي 
�مل�شه��د  يت�ش��در  �لبي��وت،  يف  �لفق��ر 
�لفل�شطيني حلّم��ة مبهجة للمو�طنني يف 
قطاع غ��زة، يف �شبيل �إنق��اذ �لو�شع �لعام 
�لنج��اة بالأ�ش��ر  �شو�ط��ئ  �إىل  للو�ش��ول 
و�لعو�ئ��ل �لت��ي نكب��ت بفع��ل �ل�شيا�ش��ة 

و�شعها، كٌل مبا ي�شتطيع.
من مو�طن عادي ب�شيط �إىل �آخر يو�زيه 
يف �ملكانة �لجتماعي��ة، ل يت�شم بالغنى 
ولكنه مي�شور �حل��ال، يقطن �أزقة �ملخيم 
كغ��ريه من �لنا�س، يرب��ح ويخ�شر ويحمل 
�أرقام��ًا ل باأ�س بها م��ن �لديون �مل�شتحقة 

له من �لنا�س.
دلل  �أب��و  �أ�شام��ة  �لب�شي��ط  �لتاج��ر 
�شاح��ب معر�س �لأحذي��ة �لذي يتو�شط 
خمي��م �لن�شري�ت، فّج��ر بد�خله م�شاعر 
متقدم��ة  خط��وة  يف  و�أعل��ن  �لتكاف��ل، 
عن �لإعف��اء �لكام��ل للدي��ون �مل�شتحقة 
ل��ه، ويف خطوة لي�ش��ت بالب�شيط��ة �أغلق 
�أن  �ملفر���س  م��ن  �لت��ي  �لدي��ون  دفات��ر 
يتلق��ى مبالغها تباعًا م��ن �لنا�س و�لتجار 

و�لأ�شدقاء و�ملعارف.
�أب��و  �لتاج��ر  �إىل  حتدث��ت  "�ل��ر�أي" 
دلل، و�ل��ذي �أبلغه��ا عن �رتياح��ه �لتام 
و�شعادت��ه �لغام��رة بع��د �أن �أق��دم عل��ى 
خطوت��ه خائف��ًا م��رددً� لإغ��اق دف��ر 
كب��ري م��ن �لدي��ون، و�لت��ي حتم��ل رقم��ًا 

كبريً� موزعا على �أربع فئات.
��ش��رو�  زبائ��ن  ب��ني  موزع��ة  "�لدي��ون 
و�أطفاله��م  ولعو�ئله��م  له��م  �أحذي��ة 
بالتق�شيط، وديون �أخرى تخ�س �أ�شحاب 
�ملح��ات �لتجاري��ة لبي��ع �ملف��رق منه��ا، 
وفئ��ة �ملوظفني �لذي ي�ش��دون �لأق�شاط 
بح�ش��ب تقا�ش��ي رو�تبه��م، وفئ��ة �أخرية 
تخ���س �له��ل و�ملع��ارف و�لأ�شح��اب" ، 
وو�شف �أب��و دلل �أن �لدي��ون حينما بد�أ 
باإح�شائه��ا عل��ى �مل�ش��ودة �خلا�شة وجد 
�أنها باهظ��ة وكبرية جدً� ، �إل �أن ذلك مل 
مينعه م��ن �ملبادرة من �لإع��ان عن نيته 

يف �مل�شاحمة.
��شت�ش��ار�ت  دلل  �أب��و  �لتاج��ر  �أج��رى 
ب��ني �أ�شحاب��ه و�أهله، فل��م ي�شجعوه على 
�لإع��ان عن نيته ريثم��ا يجّمع بع�شا من 
ديونه ليقف على قدميه كما ن�شحوه، �إل 
�أن��ه مل يردد يف �إكم��ال خطوته من باب 
�لتخفي��ف و�مل�شاعدة يف تفريج �شعوبات 

�حلياة �ملنهارة يف غزة.
وق��ال �أبو دلل ل�"�لر�أي" ب��اأن هناك من 
�لنا���س مل تع��رف ع��ن �إعفائ��ي، وجاءت 
لت�شديد دينها �إل �أنني رف�شت و�أخرتهم 
مب�شاحمت��ي مر�ع��اة لأو�شاعهم �ل�شعبة 
جميع��ا، منوهًا �إىل �أن دف��ر �لديون ُفتح 

من جديد ملن ل ي�شتطيع �لدفع كامًا.
�أق��دم علي��ه  م��ا  وكب��ادرة �شك��ر مقاب��ل 
دلل،  �أب��و  �أ�شام��ة  و�لتاج��ر  �ملو�ط��ن 
�أقدم��ت �لبلدية عل��ى ت�شفري ح�شاب �أبو 
دلل م��ن ترخي���س �حلرف��ة و�أعفته من 
�لدف��ع للبلدية مقابل خدم��ات �لنظافة 
�ل�شاب��ق وللع��ام �جلديد، مرفق��ة �شكرها 

له على مبادرته �لطيبة.
و��شت�شه��د �لتاج��ر �أب��و دلل باحلدي��ث 
�لنب��وي :"م��ا نق���س م��ال م��ن �شدق��ة"، 
مطالب��ًا حكوم��ة �لتو�ف��ق بالوقوف عند 
م�شوؤولياتها ورحمة �ملو�طن �لفل�شطيني.

�شامح توؤجر
�ملب��ادرة �ل�شخ�شي��ة �أنتجت حملة كبرية 
عّم��ت �أرجاء �لقط��اع، وتبناها مو�طنون 
عادي��ون م��ن �أ�شحاب �ملح��ات �لب�شيطة 
و�مله��ن �لغ��ري مربح��ة، �إل �أن د�فع �خلري 
تول��د د�خل كل �إن�شان �شعر بغريته جتاه 

غريه.
�أده��م �ب��و �شلمي��ة �شاحب �حلمل��ة �لتي 
ب��د�أت  بعن��و�ن �شامح توؤجر بع��د مبادرة 
�أب��و دلل وعفوه �لتام ع��ن �لديون، قال 
هذه �ملبادرة وج��دت تفاعل و�شدى كبري 
يف �ل�ش��ارع �لفل�شطين��ي بالنظر للظروف 
منه��ا  يع��اين  �لت��ي  �ل�شعب��ة  �لن�شاني��ة 

�لقطاع.
وق��ال �أبو �شلمي��ة، بد�أ �لنا���س بالتفاعل 
�لعف��وي معه��ا كل يف م��كان عمل��ه وبقدر 
��شتطاعت��ه، بعدها مبا�ش��رة �علن �حلاج 
�بر�هيم �بو �شلمية �شاحب �شوبر ماركت 
كب��ري يف دير �لبلح �أي�ش��ًا �لعفاء عن كل 
��شح��اب �لديون م��ن �لعاطلني عن �لعمل 
و�ل�ش��ر �مل�شت��ورة وه��و م��ا ع��زز ح�ش��ور 
��شخا���س  �حلمل��ة فدخ��ل عل��ى �خل��ط 
عادي��ني و�أطباء و��شحاب حمال جتارية 

وحمامني.
�لكب��ري  �لتفاع��ل  ه��ذ�  �أن  �إىل  م�ش��ريً� 
و�لر�ب��ط  �لتكاف��ل  حج��م  عل��ى  دلي��ل 
�لجتماعي يف غزة، و�أي�شا هو دليل على 
مدى رغبة �لنا�س يف �لتخفيف من معاناة 

بع�شهم �لبع�س.
�لأوىل  �ل�شخ�شي��ة  باملب��ادرة  تيمن��ًا 
�حت��ذى ع�ش��ر�ت �لتجار ب��ذ�ت �حلملة، 
وب��ادر �لعدي��د م��ن �ل�شباب، حت��ى �أ�شعار 
�أ�شح��ت  �لأماك��ن  بع���س  يف  �حلاق��ة 

باأ�شعار رمزية.
ه��ذ� م��ا �أق��دم علي��ه �ش��كان �لقط��اع، من 
مب��ادرة جماعي��ة لعدم تهت��ك مزيدً� من 
مام��ح �حلي��اة �لغزي��ة، ول�ش��ر حو�ئ��ج 
�حلكوم��ة  دور  ع��ن  وتعوي�ش��ا  �لنا���س، 

�لغائب متامًا عن �لأزمات وحلها.

العفو والمسامحة .. بادرة 
شعبية تطفو على سطح 
األزمات الطاحنة بغزة

أوصى بإعالن قطاع غزة منطقة منكوبة والتحقيق بملفات الفساد

التشريعي: السلطة والحكومة تمارسان فساد مالي وإداري وسياسي
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نصيحة طبية.. ال تتناول هذه األغذية في "الوقت الخطأ"

غزة- �لر�أي
حر���س �لنا���س كثري� عل��ى معرف��ة فو�ئد 
�لأطعم��ة وم�شاره��ا، لك��ن ق��د يغي��ب ع��ن 
باله��م، �أن وق��ت تناوله��ا يوؤث��ر �إىل درجة 
كبرية على �شحة �لإن�شان، فحتى �لأغذية 
�لنافع��ة لل�شح��ة ق��د ت��وؤدي �إىل تبع��ات 
�شلبي��ة يف ح��ال ج��رى �لإقب��ال عليه��ا يف 

�للحظة �خلطاأ.
�لنتب��اه  يتوج��ب  �لت��ي  �لأغذي��ة  وم��ن 
�إىل وق��ت تناوله��ا؛ فاكه��ة �مل��وز، �إذ ين�شح 
�لأطب��اء بعدم �أكلها لي��ا، فعلى �لرغم من 
غني��ة مب�ش��اد�ت �حلمو�شة �لت��ي ت�شاعد 
عل��ى تهدئ��ة �حلرق��ة، �إل �إنها ق��د ت�شبب 

نزلة برد و�شعال.
ولذل��ك يج��در بع�ش��اق �مل��وز �أن يتناول��وه 
خ��ال فرة �لنه��ار، و�شت�شمن لهم �لفاكهة 
طاق��ة كافي��ة يف �جل�ش��م، و�لأم��ر ينطبق 

�أي�ش��ا عل��ى فاكه��ة �لتف��اح وفق م��ا نقلت 
�شكاي". "بولد 

ويو�شي �خل��ر�ء بالبتعاد �أي�شا عن لنب 
�لزب��ادي، خال �للي��ل، فعل��ى �لرغم من 
كون��ه خفيفا، ي�شب��ب �حلمو�ش��ة ويوؤدي 

�إىل ��شطر�بات يف �جلهاز �له�شمي،
�أم��ا �ل�ش��اي و�لقه��وة �للذي��ن يتناولهم��ا 
�لنا���س �شباح��ا يف �لع��ادة، في�شتحب �أل 
يكون��ا �أول م�ش��روب بع��د �ل�شتيقاظ من 
�لن��وم، وذل��ك ب�شبب م��ا يحتوي��ان عليه 
م��ن م��ادة �لكافي��ني، و�حتم��ال ت�شببهما 

باحلمو�شة ومتاعب للمعدة.
وين�ش��ح بالبتع��اد ع��ن �لأرز لي��ا، فه��و 
��شتغر�ق��ه  ج��ر�ء  �ل�شمن��ة  �إىل  ي��وؤدي 
وقت��ا �أطول يف عملية �له�شم، كما �أنه قد 
يحدث قلق��ا للنائم بخاف �شرب �حلليب 

�لذي ي�شمن ليلة هادئة.

غزة-�لر�أي-فل�شطني عبد �لكرمي
عل��ى �شريرها مب�شف��ى �ل�شفاء بغزة، ترقد 
�لطفل��ة نهيل �لثاثين��ي �لبالغة من �لعمر 
ثماين �شن��و�ت، حماطة بالأجهزة �لطبية 
�ملو�شول��ة بج�شده��ا �لنحي��ل �ل��ذي �أنهكه 
�ملر���س دون ح��ر�ك �ل مب�شاع��دة ذويه��ا، 
حي��ث باغتها �لورم يف منطق��ة �لر�أ�س ومن 
ثم تدىل �ىل �لوج��ه ومنه �إىل �حللق، فا 
ت��كاد ت�شع��ر باأنه��ا تتنف�س �ش��وى من خال 
جهاز مو�شول لها من فتحة �أ�شفل �حلنجرة 
كي حت�شل على �لتنف���س �لذي يبقيها على 
قي��د �حلياة، يف وق��ت يهددها �مل��وت يف �أي 

حلظة.
مل يتوق��ف مر���س �لطفل��ة هن��ا، حيث مع 
�نت�ش��ار �ل��ورم يف �لر�أ���س و�لوج��ه ت�شب��ب 
له��ا بعم��ى وبات��ت ل ت��رى �شوى م��ن خال 
ت�شتطي��ع  ل  كم��ا  �لأ�شي��اء،  "حت�ش���س" 
�أي  وم��ع  ذويه��ا  �أو  و�لدته��ا  م��ع  �حلدي��ث 
�شخ�س مق��رب من عائلتها، وه��و ما يجعلها 

ت�شعر بالختناق ب�شكل د�ئم.
تقول و�لدة نهيل وه��ي تبكي، ل�"�لر�أي":" 
ر�أ���س  يف  �ل��ورم  وج��ود  �كت�شفن��ا  عندم��ا 
م��ن  له��ا  حتويل��ة  عل��ى  ح�شلن��ا  طفلت��ي، 
�أج��ل �لع��اج، حي��ث �أجرينا له��ا �لتحاليل 
�ملطلوب��ة يف م�شت�شف��ى �ملقا�ش��د بالقد���س 
به��دف �لتع��رف عل��ى طبيعة �ل��ورم، وقال 
�لأطب��اء وقته��ا �إن �ل��ورم حمي��د، يف وقت 
يختلف ت�شخي�س �لأطب��اء بغزة عن كونه 
ورم خبي��ث، وه��و م��ا يقلقن��ي ويزي��د م��ن 

خماويف".
بع��د  يوم��ا  نهل��ة  �لطفل��ة  حال��ة  وت�ش��وء 
ي��وم، فهي ل ت�شتطي��ع تن��اول �أي �شيء من 
�لطع��ام حتى �ملياه و�للنب �ل�شائل ل تتمكن 

م��ن تذوق��ه ب�شب��ب �نغ��اق �حلل��ق لديه��ا 
و�ن�ش��د�ده نتيج��ة لتم��دد �ل��ورم، يف وق��ت 
ت�شع��ر ب��ه باختن��اق �شدي��د، وهو م��ا يهدد 
حالته��ا �ل�شحية وبقائه��ا على قيد �حلياة 

يف حال مل يتم �نقاذ حياتها ب�شرعة.
يف  ترق��د  �بنت��ي  و�لدته��ا:"  وت�شي��ف 
م�شت�شف��ى �ل�شف��اء منذ �أكر م��ن �شهر، وهي 
ت��اأكل ول ت�ش��رب  �أ�ش��ه بجث��ة هام��دة، ل 
ب�شب��ب �ن�شد�د �حللق لديه��ا، وهو ما ت�شبب 
له��ا بعم��ى نتيج��ة لزي��ادة �ل��ورم، ول تكاد 
تتكل��م �شوى من خ��ال �لإ�ش��ار�ت باأ�شابعها 
�ل�شغرية"، مو�شحة �أنها تتاأمل كلما �شاهدت 
طفلته��ا تعاين كث��ري� ب�شبب مر�شه��ا �للعني 

�لذي مل يرحم طفولتها �أو �شغر �شنها.
ويطالب �لأطباء يف م�شت�شفى �ل�شفاء بغزة 
ب�شرورة عمل حتويل��ة طبية للطفلة نهيل 
و�لإ�ش��ر�ع يف عاجه��ا، ك��ون �ل��ورم يه��دد 
ق��د  عاجه��ا  يف  تاأخ��ري  كل  و�أن  حياته��ا، 

يت�شبب يف وفاتها.
وتنا�شد و�لدة �لطفلة �لرئي�س �لفل�شطيني 
حمم��ود عبا���س ووزي��ر �ل�شح��ة د. ج��و�د 
ع��و�د ب�ش��رورة م�شاعدة �لعائل��ة يف عاج 
�لطفل��ة �لتي تتدهور حالته��ا ورمبا تفارق 
�حلي��اة ب�شبب ت�شاع��ف معاناتها يوما بعد 
ي��وم، وطالبت بالإ�ش��ر�ع يف عمل �لتحويلة 
�لطبي��ة لطفلته��ا للع��اج د�خ��ل �لأر��شي 

�ملحتلة، ب�شبب �شعوبة حالتها �ل�شحية.
بتحوي��ل  وع��ود�ت  هن��اك  �أن  ح��ني  ويف   
�لطفل��ة للع��اج يف �حل��ادي و�لع�شرين من 
�ل�شه��ر �جل��اري، ولكن وفق م��ا ذكرته �لأم 
ف��اإن حالة �بنتها �شيئة، و�أنه من �ل�شروري 
تق��دمي موعد �لتحويلة كي تتمكن �لطفلة 

من �لعاج قبل فو�ت �لأو�ن.

غزة- �لر�أي
و��شل��ت وز�رة �لع��دل �ل�شتم��اع �إىل �آر�ء �ملخت�ش��ني 
�لقت�شادي��ني و�لقانوني��ني و�أ�شح��اب �لبن��وك حول 
�لو�شع �لقت�شادي و�لآثار �لقانونية �ملرتبة عليه.

وياأت��ي ه��ذ� ��شتم��ر�رً� لور���س �لعم��ل �لت��ي تعقده��ا 
�ل��وز�رة م��ع �ملخت�ش��ني للبح��ث يف �شب��ل �خل��روج من 
�لأزم��ة �لقت�شادي��ة �لر�هن��ة �لت��ي تع�ش��ف بقطاع 
غ��زة، ودر��شة �إمكاني��ة �إجر�ء �أي �شيا�ش��ات قانونية 
ه��ذه  وط��اأة  �ملو�طن��ني  ع��ن  تخف��ف  جدي��دة  وروؤى 

�لأزمة.
�لبن��وك  �أ�شح��اب  لآر�ء  �لع��دل،  وز�رة  و��شتمع��ت 
وممثل��ي �مل�ش��ارف يف قطاع غ��زة، وذل��ك يف ر�بع لقاء 
نخبوي نظمته �ل��وز�رة ل�شتقر�ء �آر�ء ذوي �لعاقة، 
و�ل��ذي يه��دف لو�شع خط��ط و�شيا�ش��ات قانونية يتم 

تطبيقها يف قطاع �لعد�لة.
وق��ال وكيل وز�رة �لع��دل �مل�شت�شار د. حممد �لنحال ، 
�إن �للقاء�ت �لتي عقدتها �لوز�رة تاأتي ل�شياغة روؤية 
وطني��ة تخ��رج ب�شيا�شات يت��م تعميمها عل��ى �لق�شاء 

و�لنيابة �لعامة ويتم تطبيقها يف �ملحاكم.
�للق��اء�ت  وخمرج��ات  تو�شي��ات  �لنح��ال  وعر���س 
�ل�شابق��ة و�لت��ي متح��ورت ح��ول �لآر�ء �لثاث��ة بني 
�لت�شدي��د و�لتخفي��ف ومنح م�شاحة للق�ش��اة وروؤ�شاء 
�لنياب��ة با�شتخ��د�م �شلطاتهم �لتقديري��ة لكل حالة 

على حدة.
م��ن جانبه��م، �أجم��ع �أ�شح��اب �لبن��وك يف غ��زة عل��ى 

�أهمي��ة �للق��اء�ت �لت��ي تعقدها �ل��وز�رة م�شريين �إىل 
حج��م �ل�شرر �ل��ذي يقع عل��ى �لبنوك وعل��ى �ل�شارع 
و�لتج��ار،  �ملوظف��ني  قط��اع  �شيم��ا  ل  �لفل�شطين��ي 

و�ملو�طنني ب�شكل عام.
�لق�شاي��ا  م��ن  ع��ددً�  �لبن��وك  �أ�شح��اب  و��شتعر���س 
د�ع��ني  بالبن��وك  و�خلا�ش��ة  �ملحاك��م  يف  �ملنظ��ورة 
لاإ�ش��ر�ع به��ا و�إعطائه��ا ح��ق �لأولوي��ة يف �لف�ش��ل، 

�لقت�ش��اد  ع�ش��ب  كونه��ا  �لبن��وك  عل��ى  و�حلف��اظ 
رغ��م  غ��زة  قط��اع  �أن  �إىل  م�شريي��ن  �لفل�شطين��ي، 
�ل�شائق��ة �لقت�شادي��ة �لت��ي مي��ر به��ا �إل �أن ن�شب��ة 
�ل�شيكات �ملرجعة لدى �لبنوك �أقل مما هي يف �ل�شفة 

�لغربية.
و�أك��د �ملجتمع��ون م��ن �أ�شح��اب �لبن��وك عل��ى ع��دة 
خط��و�ت من �شاأنها �حلفاظ عل��ى �لو�شع �لقت�شادي، 

وهذه �خلط��و�ت مناطة بعمل �لبنوك، ومنها �لتقنني 
يف �إ�ش��د�ر دفات��ر �ل�شي��كات وبيان مهن��ة �لعميل على 
�ل�شيك، و�لت�شاهل يف منح �ل�شجل �لئتماين ملن يطلب 
مع بيان �إمكانية �لتعر خال �شنة مقبلة، وفتح قناة 
تو��شل م��ع �لنيابة �لعامة و�ملحاك��م ل�شرعة �لف�شل 
يف �لق�شاي��ا، وع��دد م��ن �ملاحظ��ات �لأخ��رى و�شوًل 
لت�شكيل جلنة حتكيم خمتارة خا�شة بق�شايا �لبنوك 

و�لعماء.
كما �قرح �أ�شحاب �لبن��وك تفعيل �لرقابة ومتابعة 
تعم��ل  �لت��ي  و�ل�ش��ركات  �ل�شر�ف��ة  حم��ات  عم��ل 

بالتق�شيط وجتارة �ل�شيار�ت.
وكانت �ل��وز�رة قد عقدت �أم�س �لأربع��اء لقاًء نخبويا 
م��ع ع��دد م��ن �لقانوني��ني وممثل��ي نقاب��ة �ملحام��ني يف 
�ملرحل��ة  �إد�رة  ح��ول  �لقانوني��ة  لروؤيته��م  ��شتط��اع 
�لقت�شادي��ة �لر�هن��ة، تل��ت ور�ش��ة �أوىل م��ع �لق�شاة 
وروؤ�ش��اء �لنياب��ة وع��دد م��ن �لقانوني��ني �لأكادميي��ني 
يف �جلامع��ات �لفل�شطيني��ة وور�ش��ة ثاني��ة م��ع �لتجار 
ورجال �لأعمال. و�أكد �ملحامون وممثلو نقابة �ملحامني 
�أن هن��اك عدة خطو�ت ميك��ن �تباعه��ا للحيلولة دون 
�لنهي��ار �لتام للو�ش��ع �لقت�شادي، منه��ا: �لتفاق مع 
�لبن��وك و�شلطة �لنق��د لتوفري قو�ئم باأ�شم��اء �لتجار 
وملعرف��ة �أر�شدته��م د�خل �لبن��وك، و�إعط��اء �ملدينني 
فر���س لدف��ع ديونهم وع��دم ��شت�ش��د�ر ق��ر�ر�ت �شجن 
مبا�شرة، و�لعمل باق��ر�ح �ل�شلطة �لتقديرية للق�شاة 

وروؤ�شاء �لنيابة يف كل حالة على حدة.

ر�م �هلل- �لر�أي
�هلل  ر�م  يف  �لوطن��ي  �لتو�ف��ق  حكوم��ة  هاجم��ت 
حرك��ة حما���س ب�ش��دة، يف بيانها عق��ب �جتماعها 
بن�ش��ر  و�تهمته��ا  �هلل،  ر�م  يف  �لي��وم  �لأ�شبوع��ي 
�أم��و�ل  و�شرق��ة  �مل�شاحل��ة  وتعطي��ل  �لأكاذي��ب 

�ل�شعب �لفل�شطيني.
و��شتنك��ر جمل���س �ل��وزر�ء يف ر�م �هلل ما ق��ال �إنها 
به��ا حرك��ة حما�س  "�أكاذي��ب و�ف��ر�ء�ت تق��وم 
جت��اه حكومة �لوفاق �لوطني، و��شتخد�مها لكلمة 
"�لعقوب��ات" يف �إ�شارة �إىل ت�شويب �لأو�شاع �لتي 
قام��ت بها �حلكوم��ة يف قطاع غزة، به��دف ت�شويه 
�حلقائ��ق وت�شلي��ل �ملو�طن��ني وح��رف �لأنظار عن 
�لتعطي��ل �ملتعم��د �ل��ذي ي�شتهدف عم��ل �حلكومة 
�إىل  ته��دف  كم��ا  �مل�شاحل��ة،  عملي��ة  و��شتكم��ال 
مو��شل��ة �بت��ز�ز �حلكوم��ة و�شرقة �أم��و�ل �ل�شعب 
�لفل�شطين��ي، غ��ري �آبه��ة مبعان��اة �أهلن��ا يف قط��اع 

غزة". 
و�أك��د �ملجل���س يف بيان��ه �لأ�شبوع��ي، عل��ى �أن��ه يف 
�لوق��ت �ل��ذي تتحّمل في��ه "�إ�شر�ئي��ل" �مل�شوؤولية 
ع��ن معاناة �شعبن��ا يف قطاع غزة نتيج��ة ح�شارها 
�لظ��امل للعام �حل��ادي ع�شر على �لت��و�يل، فاإن من 
ح��ق �شعبن��ا �أن يعل��م، "�أن حركة حما���س ما ز�لت 
متار���س فر���س �لأتاو�ت حت��ت م�شمي��ات خمتلفة 
م��ن �لر�ش��وم و�ل�شر�ئ��ب ل�شالح خزينته��ا، وتثقل 
كاف��ة  عل��ى  وت�شتح��وذ  �ملو�طن��ني،  كاه��ل  عل��ى 
للخزين��ة  حتويله��ا  وترف���س  �لقط��اع،  �إي��ر�د�ت 
�لعام��ة، وترف�س يف �لوق��ت نف�شه متكني �حلكومة 
كان  و�ل��ذي  و�لر�ش��وم،  �ل�شر�ئ��ب  حت�شي��ل  م��ن 
مق��ررً� �لبدء ب��ه يف �لعا�شر من �ل�شه��ر �جلاري، يف 
�لوق��ت �ل��ذي تطالب في��ه �حلكومة بدف��ع رو�تب 
م��ن قامت حما���س بتعيينهم بعد �نقابه��ا �لأ�شود 
ك�ش��رط لتمك��ني �حلكوم��ة م��ن �جلباية، كم��ا �أنها 
ترف���س متك��ني �حلكوم��ة م��ن �أد�ء مهامه��ا متكينًا 

�شام��ًا يف كاف��ة �ملجالت كما يف �ل�شف��ة �لغربية، 
�إّل �أن �حلكوم��ة و��شلت �أد�ء مهامها بكل م�شوؤولية 

وطنية". وفق �لبيان.
�أ�ش��ار �إىل �أن �حلكوم��ة م��ا ز�ل��ت تتحم��ل �نف��اق 
حو�يل 100 ملي��ون دولر �شهريًا على قطاع غزة، 
حي��ث �أع��ادت خم�ش��ني ميغ��ا و�ط م��ن �لكهرب��اء 
�ملغذي��ة لقط��اع غ��زة، وم��ا ز�ل��ت تتحّم��ل كاف��ة 
تكالي��ف �خلدم��ات �ل�شحي��ة مب��ا ي�شم��ل �لأدوية 
و�لأطعم��ة و�مل�شتلزم��ات �لطبي��ة وحتّم��ل فاتورة 
�لوق��ود �ملتعلق��ة بامل�شت�شفيات و�ملر�ك��ز �ل�شحية، 
كم��ا تتحّم��ل �خلزين��ة �لعام��ة تغطي��ة تكالي��ف 
�لتحويات �لطبية لأبناء قطاع غزة، �إ�شافًة �إىل 
�أن %80 م��ن �لعان��ات �لجتماعي��ة �لت��ي تقدم 

لأهلنا يف قطاع غزة.
وذك��ر �لبيان �أن قيمة م��ا مت حت�شيله من �إير�د�ت 
م��ن قطاع غزة و�شل لأقل م��ن 3 مليون �شيكل منذ 
"حرك��ة  �أن  �إىل  ب��دء عملي��ة �مل�شاحل��ة، م�ش��ريً� 
حما�س ما ز�ل��ت ترف�س متكني �ملوظفني �لر�شميني 

�لقد�م��ى يف قط��اع غ��زة م��ن �لع��ودة �إىل عمله��م، 
مم��ا ي�ش��كل م�شا�ش��ًا بامل�شاحل��ة برمته��ا وبجوه��ر 
�خت�شا�ش��ات �حلكومة، وي�ش��كل عائقًا �آخر ي�شاف 
�إىل �لعر�قي��ل �لأخ��رى �لت��ي حت��ول دون متك��ني 
�حلكوم��ة من ب�ش��ط وليته��ا �لقانوني��ة وممار�شة 

مهامها يف �ملحافظات �جلنوبية.
و�أك��د �ملجل�س عل��ى �أن �لتمك��ني لن يت��م �إّل ب�شكل 
كام��ل وم�شت��وٍف لكاف��ة �شروط��ه، م�ش��ددً� على �أن 
�جله��ة �ملعطلة هي �لتي تتحمل �مل�شوؤولية �لكاملة 
ع��ن معاناة �أهلنا يف قطاع غ��زة، وهي �لتي تتحمل 
�مل�شوؤولي��ة كذل��ك ع��ن تعطي��ل م�ش��رية �مل�شاحل��ة 

و�إعادة �لوحدة للوطن وموؤ�ش�شاته.
عل��ى �شعيد �آخر �أكد �ملجل�س يف بيانه على مو�قف 
�لقي��ادة �لفل�شطيني��ة م��ن �أن �لإد�رة �لأمريكي��ة 
�حلالي��ة �أ�شبح��ت و�شيط��ًا غ��ري نزي��ه يف �لعملية 
�ل�شيا�شي��ة، و�ش��دد عل��ى �ش��رورة �تخ��اذ �ملجتم��ع 
�لدويل، ل �شيما دول �لحت��اد �لأوروبي، خطو�ت 
فاعل��ة لاعر�ف بدول��ة فل�شطني على حدود عام 

حل  و�نقاذ  �ل�شرقية،  �لقد�س  وعا�شمتها   ،1967
�لدولتني، خا�شة يف ظ��ل �ملخططات �ل�شتيطانية 

�لإ�شر�ئيلية �ملمنهجة و�ملتو��شلة.
و�أد�ن �ملجل���س �لت�شريح��ات �لتي �أطلقه��ا م�شت�شار 
�لرئي���س �لأمريك��ي ل�ش��وؤون �ملفاو�ش��ات �لدولي��ة 
فيه��ا �جلانب  �تهم  �لت��ي  "جي�ش��ون غرينب��ات"، 
�لفل�شطيني ب�ِ )دعم �لعنف و�لإرهاب(، كما �أعرب 
ع��ن رف�ش��ه لت�شريحات مر�قب �لدول��ة �لأمريكي 
"لوي���س دود�رون" وعزم ب��اده فح�س ومر�جعة 
�ملناهج �لدر��شي��ة �لتابعة لدولة فل�شطني، بحجة 
�حتو�ئها على مو�د "معادي��ة لل�شامية وحتري�شها 

على �لإرهاب و�لعنف".
و�أك��د �ملجل���س �أن �ملنهاج �لفل�شطين��ي مت ت�شميمه 
وجل��ان  وطني��ة  وباأي��د  ومو�شوعي��ة،  مبنهجي��ة 
�لقو�ن��ني  وف��ق  متخ�ش�ش��ة،  فل�شطيني��ة  وعق��ول 
به��دف  بالتعلي��م،  �خلا�ش��ة  �لدولي��ة  و�ملو�ثي��ق 

�لرتقاء بالتعليم �لفل�شطيني.
ببن��اء  �لحت��ال  �شلط��ات  ق��ر�ر  �ملجل���س  و�أد�ن 
�أك��ر من )1100( وح��دة ��شتيطاني��ة يف �ل�شفة 
خمط��ط  �ملجل���س  �أد�ن  كم��ا  �ملحتل��ة،  �لغربي��ة 
ج�ش��ر  باإقام��ة  �لإ�شر�ئيل��ي  �لحت��ال  �شلط��ات 
جنوب��ي �مل�شجد �لأق�شى �ملب��ارك، يف �إطار م�شاعي 
�لحتال لتهويد مدينة �لقد�س �لعربية �ملحتلة.
وجدد �ملجل�س دعوت��ه للمجتمع �لدويل، ب�شرورة 
�لقائم��ة  �لق��وة  �إ�شر�ئي��ل،  وحُما�شب��ة  م�شاءل��ة 
بالحت��ال، عل��ى م��ا ترتكب��ه م��ن جر�ئ��م بح��ق 
�لن�شاط��ات  ي�شم��ل  ومب��ا  �لفل�شطين��ي،  �ل�شع��ب 
�ل�شتيطاني��ة و�شيا�ش��ة �لتطه��ري �لعرق��ي وه��دم 
�لبي��وت وم�شادرة �لأر��شي و�لإعد�مات �مليد�نية، 

و�عتقال �لأطفال وترهيبهم.
ونا�شد �ملجل�س �لدول �لعربية و�لإ�شامية بتفعيل 
�شبك��ة �لأمان �ملالية لل�شع��ب �لفل�شطيني، و�لوفاء 
باللتز�مات �لتي تعهدت بها لدعم �شمود �شعبنا.

"العدل" تناقش مع مختصين حول إدارة المرحلة االقتصادية الراهنةالطفلة "نهيل".. تصارع الموت في انتظار تحويلة عالج

ونشر األكاذيب

الحكومة تهاجم حماس وتتهمها بسرقة أموال الشعب الفلسطيني
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إعداد / جمعية واعد لألسرى والمحررين

مل يتوق��ع �أحد م��ن معارف �ل�ش��اب نور �لدين 
�أب��و حا�شي��ة �أن يغ��رّي جم��رى حيات��ه ب�شكل 
مفاج��ئ، فهو �تخذ قر�ر� لي���س بال�شهل حني 
نف��ذ عملي��ة فد�ئي��ة يف “تل �أبي��ب” �ملحتلة 
عام 1948 قت��ل خالها طيار� يف �شاح �جلو 

�ل�شهيوين.
وبينم��ا كان �ل�ش��اب ن��ور �لدي��ن )21 عام��ا( 
�جلدي��د  ع�شك��ر  خمي��م  يف  يعي���س  �ل��ذي 
لاجئ��ني يف مدين��ة نابل���س �شم��ال �ل�شف��ة 
�ملحتل��ة؛ متوجه��ا للعم��ل يف �لأر��شي �ملحتلة 
�آه��ات  يتنا�ش��ى  �أن  ي�شتط��ع  مل   1948 ع��ام 
�شعب��ه فانته��ز �لفر�شة ب�شكين��ه وطعن �أحد 

�جلنود.

االعتقال
يف �لعا�ش��ر م��ن نوفمر ع��ام 2014 �متاأت 
باأخب��ار  �لإلكروني��ة  �لحت��ال  مو�ق��ع 
عاجل��ة تق��ول �إن عملية طع��ن نفذها �شاب 
�لأخب��ار  كان��ت  �أبي��ب،  ت��ل  يف  فل�شطين��ي 
تت��و�ىل بينما �لعائلة مل ت�شمع بالأنباء �إل 

متاأخر�.
وتق��ول و�لدت��ه �أم ولي��د ل��� مكت��ب �إع��ام 
�لأ�شرى:” �أحد �أفر�د �لعائلة هاتف زوجها 
و�أخره باأن �شابا يدعى نور �أبو حا�شية نفذ 
عملية طعن يف تل �أبيب، ثم �شاأله �أين �بنك 
ن��ور فاأجاب باأنه ذهب للعمل يف �لد�خل، ثم 
تو�شا �إىل �أنه من �ملمكن �أن يكون جنلي نور 
ه��و �ملنف��ذ، وقتها دخ��ل و�ل��ده �إىل �لغرفة 

وق��ال ” نور نف��ذ عملي��ة طع��ن و��شت�شهد”، 
مل �أدر ماذ� فعلت بعدها لأنني فقدت �لوعي 
ف��ور�”. كانت �لأخب��ار يف �لبد�ي��ة تتحدث 
ع��ن ��شت�شه��اد �ملنف��ذ و�إ�شاب��ة �جلن��دي ما 
�أفجع �لعائلة و��شتع��دت ل�شتقبال �ملعزين، 
ولك��ن بعد �شاعات و�ش��ل خر �أن �جلندي يف 
حال��ة خط��رية و�ملنف��ذ يف حال��ة متو�شطة 
ورغ��م �طمئنان �لعائلة قلي��ا �إل �أنها بقيت 

قلقة على م�شريه.
م��ن  متك��ن  ن��ور  ب��اأن  �لو�ل��دة  وت�شي��ف 

�لن�شح��اب مل�شافة مئة م��ر بعيد� عن موقع 
�لطعن، وتوجه �إىل �إحدى �لبنايات وهناك 
لحقته قو�ت �لحتال و�أطلقت عليه �لنار 
يف �شاقي��ه و�ألق��ت قنابل �لغ��از �شوبه، وكان 
تعر���س لإ�شاب��ة ج��ر�ء مقاوم��ة �جلن��دي 

لعملية �لطعن فجرحته �ل�شكني يف يده.
ُنق��ل ن��ور �لدي��ن �إىل �مل�شت�شف��ى وه��و مقيد 
�ليدي��ن، ورغ��م �إ�شابته �إل �أن��ه كان يتعاىل 
على جر�حه �أمام �جلنود ول يظهر لهم �أمله، 
وبعده��ا باأي��ام قليل��ة مت نقل��ه �إىل �ل�شج��ن 

م��ع بقي��ة �لأ�ش��رى. �أم��ا �لعائل��ة فاقتح��م 
�لحتال منزلها يف �لر�بعة فجر� من �لليلة 
�لتالية للعملية و�عتقل و�لده و�أ�شقاءه ملدة 
�أربعة �أيام مت خاله��ا �لتحقيق معهم، وبعد 
ف��رة �قتح��م �لحتال من��زل �لأ�شري وقام 

باأخذ قيا�شات د�خله متهيد� للهدم.
م��دى  بال�شج��ن  حكم��ه  �لحت��ال  �أ�ش��در 
�حلي��اة عل��ى �لأ�شري ن��ور �لدين م��ع غر�مة 
مالي��ة تبلغ 258 �ألف �شيكل مت رفعها خال 

�ل�شهر �ملا�شي مببلغ 16 �ألف �شيكل.

“االبن الشقي”
تتنهد �أم وليد وت�شكت قليًا وهي ت�شتذكر 
�شفات جنلها �لأ�شري، وكاأنها تعود بالذ�كرة 
�إىل �شن��و�ت ما�شية حني كان طفًا �شغريً� 
يرقد ب��ني يديها وتد�عب��ه، �لآن تفرقهم 

�مل�شافات و�لأ�شو�ر و�ل�شجون.
ح��ني �شاألناها عن �شفات��ه قالت �إنه �لبن 
�خلام���س يف �لرتي��ب ب��ني �أبنائه��ا، وه��و 
�أف��ر�د  وب��ني  �ملخي��م  يف  كث��ري�  حمب��وب 
“ولكن��ه  �شاحك��ة  و�أ�شاف��ت  عائلت��ه، 

م�شكلجي و�شقي”!
يح��اول �لحت��ال �أن مين��ع لق��اء �لعائلة 
بالأ�ش��ري، في�شدر له��م ت�شريح��ا بالزيارة 
م��رة و�ح��دة كل ت�شع��ة �أو ثماني��ة �أ�شه��ر 
حت��ت حجة ما ي�شمى باملنع �لأمني، و�ملرة 
�لأخ��رية كان��ت �لزي��ارة يف �شه��ر نوفم��ر 
�ملا�شي، حي��ث ت�شطر �لو�ل��دة �إىل �إر�شال 
حاجي��ات �بنها مع عائ��ات �أ�شرى �آخرين 

كي تطمئن على و�شعه.
وتق��ول �أم ولي��د �إن جنله��ا معنوياته عالية 
جد� و�إنه يحّول �لزيارة �إىل وقت من �ملز�ح 
و�حلديث �ملرح لأنه ل يريد لهم �أن يحزنو� 
لعتقال��ه. وت��ردف قائل��ة:” �هلل ير�ش��ى 
علي��ه، �أمنيت��ي �أن �أر�ه يف منزل��ه جم��ددً�.. 

و�أن يفرج عنه و�أفرح لتحرره”.
و��ش��ل �لأ�شري نور تعليمه م��ن د�خل �لأ�شر، 
حي��ث ح�ش��ل على �شه��ادة �لثانوي��ة �لعامة 

و�لآن يكمل درجة �لبكالوريو�س.

األسير نور أبو حاشية .. 
الصبر ُيذيب المؤبد

غزة- �لر�أي- عبد�هلل كر�شوع
ل يخف��ى ح��ال قطاع غ��زة عل��ى �أحد �ل��ذي �شرعان 
م��ا ت�شلل �إلي��ه �لأمل ف��ور �لإعان عن توقي��ع �تفاق 
�مل�شاحل��ة �لفل�شطيني��ة ب��ني حركت��ي حما���س وفت��ح 
�لإج��ر�ء�ت  كاف��ة  �لأوىل  قدم��ت  بدوره��ا  و�لت��ي 
�ملطلوب��ة ليتثن��ى للثانية ��شت��ام مهامه��ا كاملة دون 

نق�شان.
�لأم��ل �ل��ذى ت�شل��ل �إىل قل��وب �لغزي��ني �شرع��ان بد�أ 
يتا�شى رويدً� رويدً� نتيج��ة ��شتمر�ر �لعقوبات �لتي 
فر�شه��ا رئي�س �ل�شلط��ة �لفل�شطينية حمم��ود عبا�س 
وتنكر حكومة �لوفاق �لتي بدورها �شعدت من لهجتها 

�شد قطاع غزة.
قط��اع غ��زة يعي�س يف حال��ة موت �شري��ري على كافة 
�أو  �لجتماعي��ة  �أو  �لقت�شادي��ة  �ش��و�ء  �لأ�شع��دة 
�ملعي�شي��ة �أو �ل�شحي��ة وحت��ى �لجتماعي��ة و�ش��وًل 
لأدق تفا�شي��ل حي��اة �لت��ي يعي�شه��ا �ملو�ط��ن �ملكل��وم 
�ل��ذي يت�شاءل مل��اذ� ت�شتمر هذه �لعقوب��ات و�حل�شار 

على قطاع غزة من قبل م�شوؤوليها قبل �أعد�ءها؟؟.

من المسؤول
مو�طن��ون  قال��و� يف �أحادي��ث منف�شل��ة " لل��ر�أي": " 
نعي���س حالًي��ا �أ�شع��ب مر�ح��ل �حلي��اة �لقت�شادي��ة 
و�لجتماعي��ة و�لنف�شي��ة، ل�شيما بعد ح��ل حكومة 
غزة �للجنة �لإد�ري��ة و�لقانونية وت�شليمها حلكومة 

�لوفاق �لوطني".
و�شدّد هوؤلء باحلدي��ث �أن �لإجر�ء�ت �لأخرية �لتي 
�تخذتها �ل�شلطة �ش��د قطاع غزة و�لبحبوحات �لتي 
يتح��دث عنه��ا فريق �ل�شلط��ة يف ر�م �هلل �أث��رت �شلبًا 
ب�ش��كل كبري عل��ى �لأو�شاع �لقت�شادي��ة ويكاأن قطاع 

غزة هو �لعدو �للدود.
�ل�شف��ة  يف  �حلكوم��ة  م�شوؤولي��ة  �ملو�طن��ون  وحّم��ل 
د�ع��ني  غ��زة،  �لأو�ش��اع يف قط��اع  �لغربي��ة تده��ور 
�ملر�ق��ب  �مل�ش��ري  و�لوف��د  وفت��ح  حما���س  �لطرف��ني 
ل�شرورة �إنهاء معاناتهم، معترين �أن �ملو�طن و�لتجار 
و�لعم��ال وجمي��ع �شر�ئ��ح �ملجتم��ع يف غ��زة يف حال��ة 

�شريري". "موت 
�لقت�شادي��ة  �لأزم��ات  ��شتم��ر�ر  �أن  م��ن  وح��ذرو� 
�ملتتالي��ة �لت��ي يعي�شونه��ا من��ذ �شن��و�ت �شت��وؤدي �إىل 
مت�شائل��ني:" م��ن  غ��زة  قط��اع  يف  �لأو�ش��اع  تفج��ري 
�مل�شئ��ول عن��ا يف ظ��ل حال��ة �لام�شاحل��ة"؟؛  و�ش��ط 

مطالبات بالنظر بعني �لرحمة لهم.

القادم أسوأ
مدي��ر �لعاق��ات �لعام��ة يف �لغرف��ة �لتجاري��ة ماهر 
�لطب��اع، ق��ال �إن  �لو�ق��ع �لقت�ش��ادي يف غ��زة مرير 
�لدولي��ة  �لقت�شادي��ة  �لتقاري��ر  كاف��ة  و�إن  ج��دً�، 
�لأ�ش��و�أ  ه��و   2017 ع��ام  �أن  �إىل  ت�ش��ري  و�ملحلي��ة 
�قت�شادي��ًا عل��ى قط��اع غزة خ��ال �لعق��ود �لأخرية، 
وذل��ك نتيج��ة ل�شتم��ر�ر �حل�ش��ار �ل�شر�ئيل��ي على 

�لقطاع.
و�أ�ش��ار �لطب��اع �ىل �أن قط��اع غزة مي��ر بحالة “موت 
�شري��ري”، �إذ �أن هن��اك 2 ملي��ون مو�ط��ن يقبعون يف 
�أك��ر �شج��ن بالع��امل، حي��ث �ملعاب��ر �ملغلق��ة و�نعد�م 

مقومات �حلياة و�لفقر �ملطقع.
وتاب��ع: كاف��ة �ملعطي��ات عل��ى �أر���س �لو�ق��ع ت�ش��ري 
�إىل مزي��د م��ن �ل�شغ��ط على قط��اع غ��زة، ومزيد من 
�لج��ر�ء�ت عل��ى �لقط��اع، فحت��ى �مل�شاحل��ة ت�ش��ري 
بب��طء كب��ري، وه��ذ� يدوعن��ا �إىل �لتنب��وؤ ب��اأن �لقادم 

��شو�أ.
�ملتح��دة  �لولي��ات  تنفي��ذ  ح��ال  يف  و��شتط��رد: 
تهديد�ته��ا على �أر���س �لو�قع، ف�شينعك���س ذلك �شلبا 

على كافة �لأن�شطة �لتي تقدمها �لأونرو�. 
و�أكد �لطباع �أن �مت��ام �مل�شاحلة وتطبيقها على �أر�س 
�لو�ق��ع، �شي�شاه��م يف حت�شن ول��و ب�شي��ط يف �لأو�شاع 
�لأو�ش��اع  يف  م��ا  ح��د  �إىل  و��شتق��ر�ر  �لقت�شادي��ة 

�لد�خلية على �لأقل.
م��ن جانبها؛ قالت �جلبه��ة �ل�شعبية لتحرير فل�شطني 
�ل�شلط��ة  �تخذته��ا  �لت��ي  �لعقابي��ة  �لإج��ر�ء�ت  �إن 
و��شتمر�ره��ا رغ��م  �لفل�شطيني��ة �ش��د قط��اع غ��زة، 
خط��و�ت �مل�شاحل��ة �أدت �إىل تدهور خط��ري وماأ�شاوي 
لاأحو�ل �لقت�شادية و�ملعي�شية يف ظل بقاء �لأزمات 
ب�ش��ورة  �حلياتي��ة  �مل�ش��كات  وتفاق��م  حاله��ا  عل��ى 
مت�شارعة، حمذرة من �أن هذه �لأو�شاع تنذر بالنهيار 

و�لنفجار.
ونبهت �جلبهة يف بيان �شابق لها �إىل �أن هذه �لأو�شاع 
باتت ته��دد �لأمن و�ل�شل��م �ملجتمعي لأهلن��ا بالقطاع 

و�أدخلت جماهريه بحالة من �لياأ�س و�لإحباط.
�لق��وة  �لرك��ود �لقت�ش��ادي و�نع��د�م  �أن  و�أو�شح��ت 
�ل�شر�ئي��ة للمو�ط��ن �لفل�شطين��ي بالقط��اع و�أزم��ات 
�لكهرب��اء و�ل�شح��ة و�لتعلي��م و�إدخ��ال �لإج��ر�ء�ت 
�لعقابي��ة ل�شر�ئ��ح جمتمعي��ة و��شعة مل�شتنق��ع �لفقر 
و�حلاجة �شتدفع باملجتمع �لفل�شطيني بغزة للخروج 
م��ن حال��ة �لنق�ش��ام حلال��ة �لت�شظ��ي عل��ى �أ�شا���س 
قطاع��ي طبق��ي مم��ا يه��دد �ل�شل��م و�لأم��ن �ملجتمعي 

ويوؤدي �إىل �لنفجار.
و�أ�شاف��ت "ترزح غزة يف ه��ذه �لأوقات �لع�شيبة �لتي 
مي��ر به��ا �شعبن��ا وق�شيت��ه حت��ت �أح��و�ل �قت�شادي��ة 
ج��اءت  و�لتعقي��د،  �خلط��ورة  يف  غاي��ة  ومعي�شي��ة 

�متد�ًد� طبيعًيا ل�شنو�ت طو�ل من �حل�شار و�لنق�شام 
ونت��اج ملحاولت �لع��دو �لد�ئم��ة و�مل�شتم��رة لإز�حة 

غزة خارج د�ئرة �ل�شر�ع �لفل�شطيني �ل�شهيوين".
و�عت��رت �جلبهة �أن هذه �لأو�شاع جاءت يف حماولة 
�لدف��ع ب��ه )قط��اع غ��زة( نح��و �ملجه��ول يف حماول��ة 
لتحييده من خال ت�شديد �حل�شار و��شتمر�ر �ل�شغط 
�لفق��ر  مع��دلت  لت��زد�د  �لأزم��ات  ومفاقم��ة  علي��ه 
و�لبطالة يف ظل �حلاجة و�حلرمان تارة، وبالت�شعيد 
�لع�شك��ري �مل�شتم��ر و�لتهدي��د بع��دو�ن جدي��د �أك��ر 
تدم��ريً� ت��ارًة �أخرى، وياأتي ذل��ك يف ظل �شمت عربي 

ودويل مريب وم�شبوه.
خط��ة  لإط��اق  �لفل�شطيني��ة  �حلكوم��ة  ودع��ت 
�إغاث��ة و�عمار �شامل��ة للقطاع بعيدً� ع��ن �لتجاذبات 
�لفل�شطين��ي  �ملو�ط��ن  يع��زز �شم��ود  و�ملناكف��ات مب��ا 
وينع�س �لقطاعات �خلدماتية، ويعالج �أو�شاع �لقطاع 
للمو�ط��ن  �ل�شر�ئي��ة  �لق��درة  ويع��زز  �لقت�شادي��ة، 
وتطبي��ق قان��ون �ل�شم��ان �لجتماع��ي �ل��ذي يوف��ر 

�حلياة �لكرمية للمو�طنني.
ولفت��ت �إىل �أن كل ذلك يجري يف ظل عدو�ن �أمريكي 
همج��ي متو��ش��ل عل��ى حقوقن��ا �لوطني��ة يف �إط��ار 
�ملح��اولت �لهادف��ة لت�شفي��ة �لق�شي��ة �لفل�شطيني��ة 
و�لإجهاز على �ل�شو�هد �حل�شارية و�لثو�بت �لوطنية 
ل�شعبن��ا �لفل�شطين��ي وحتقي��ق م��ا عج��ز �لحت��ال 
ع��ن حتقيق��ه ط��و�ل �شن��و�ت عدو�ن��ه �مل�شتم��ر عل��ى 
�شعبن��ا وحقوقه عر ممار�شة كاف��ة �أ�شكال �لبلطجة 

�لأمريكية على �شعوب ودول �ملنطقة و�لعامل.
ودعت �جلبهة �ل�شعبية جماه��ري �ل�شعب �لفل�شطيني 
وق��و�ه و�شخ�شياته �لوطنية و�لعتبارية وجتمعاته 
�ل�شبابي��ة و�ل�شعبي��ة لتنظي��م �ل�شف��وف يف مو�جهة 

هذه �لتحديات �لكبرية.

غزة- �لر�أي
مت مديرية �خلدمات �لطبية �لع�شكرية �لتابعة  قَدّ
ل��وز�رة �لد�خلي��ة يف حمافظات قطاع غ��زة �أكر من 
2 ملي��ون و69 �أل��ف و 598 خدم��ة �شحي��ة خ��ال 
2017 �ملا�ش��ي ع��ر م�شت�شفياته��ا وعياد�ته��ا  ع��ام 

ومر�كزها �ملختلفة.
و�أظه��ر تقرير �إح�شائي �ش��ادر عن �خلدمات �لطبية 
�أن �ملديري��ة عر م�شت�شفياتها وعيادتها قدمت 206 
�ألف و9598 خدمة و��شتقبلت 501 �ألف و56 حالة 
للمو�طنني منه��م 306 �آلف و243 حالة، من حملة 
�لتاأمين��ات �لع�شكري��ة 194 �أل��ف و813 حال��ة م��ن 

حملة �لتاأمينات �ملدنية خال �لعام �ملن�شرم.
و�أفاد �لتقري��ر �أن �إجمايل �لعمليات �جلر�حية �لتي 

�أُجري��ت يف م�شت�شفي��ات ومر�ك��ز �خلدم��ات �لطبي��ة 
2299 عملية جر�حية خمتلفة تنوعت بني �شغري 
ومتو�شط��ة وك��ري، فيم��ا �شجلت ح��الت �لولدة يف 
�ملر�ك��ز و�مل�شت�شفي��ات 1423 حال��ة ولدة وقدم��ت 
�أق�ش��ام �لأ�شع��ة 49 �أل��ف 648 طل��ب �أ�شعة خمتلفة 
يف ح��ني �أق�ش��ام �ملخت��ر�ت 248 �أل��ف و657 فح�س 

طبي.
مت 21 �ألف  و�أ�ش��ار �إىل �أن �أق�شام �لعاج �لطبيعي قَدّ
و452 جل�ش��ة طبي��ة، وقدم��ت �أق�ش��ام �لأ�شن��ان 47 
�ألف و877 خدمة، يف ح��ني ��شتقبل ق�شم �ل�شمعيات 

حالة.  1750
ولف��ت �إىل �إجر�ء عي��ادة �لب�شري��ات 3541 خدمة 
يف ح��ني قدمت �لكو�در �لتمري�شية خدمة متري�شية 

متنوعة يف خدمة �ملر�شي خال �لعام �ملا�شي.
وذكر �أن �أق�ش��ام �ل�شيدلية يف �ملديرية �شرفت 313 
�ألف و824 و�شفة طبية فيما بلغت حمات �لتفتي�س 
�ملر�ف��ق  عل��ى  تفتي�شي��ة  حمل��ة   480 و�ملكافح��ة 

�ملختلفة ملديرية �خلدمات �لطبية �لع�شكرية
فيم��ا قدم��ت �إد�رة �ل�شع��اف و�لط��و�رئ باملديري��ة 
�أ�ش��درت  فيم��ا  خمتلف��ة،  �إ�شعافي��ه  خدم��ة   7394
وحدة �ل�شمان �ل�شح��ي 3237 بطاقة �شمان �شحي 

للموظفني.
3237 فح�ش��ًا  �إىل ذل��ك، قدم��ت �للجن��ة �لطبي��ة 
طبي��ًا للمر�شي و�جلرح��ى، وذكر �أن د�ئ��رة �لتنمية 
�لب�شري��ة قدم��ت 87 دورة تدريبي��ة خمتلف��ة ل��كل 
�لتخ�ش�ش��ات ودرب��ت �لوح��دة 352 طال��ب وطالبة 

يف كاف��ة �لتخ�ش�ش��ات �لطبية ملختل��ف �جلامعات يف 
م�شت�شفيات ومر�كز وعياد�ت �ملديرية.

دورة   272 �لإ�شع��اف  �شب��اط  معه��د  �أجن��ز  كم��ا 
وحما�ش��رة تدريبي��ة متخ�ش�شة يف جم��ال �ل�شعاف 

و�لطو�رئ.
يذكر �أن مديري��ة �خلدمات �لطبية �لع�شكرية ت�شم 
جمم��ع كمال عدو�ن �لطبي بثاث��ة م�شت�شفيات منها 
ليغط��ي  و�لتولي��د  و�لن�ش��اء  و�جلر�ح��ة  �لأطف��ال 
ح��ني  يف  �ل�شمالي��ة،  و�ملحافظ��ة  غ��زة  حمافظ��ة 
�مل�شت�شفى �جلز�ئري و�أق�شام �ملختلفة يغطي �ملناطق 
�جلنوبي��ة للقط��اع، بالإ�شاف��ة لثماني��ة م��ن �ملر�كز 
و�لعي��اد�ت �ل�شحي��ة �ملنت�ش��رة يف حمافظ��ات قط��اع 

غزة �خلم�شة.

قطاع غزة.. فصوٌل من أزمات ال تنتهي

"الخدمات الطبية" تقدم أكثر من 2 مليون ونصف 
خدمة صحية خالل 2017
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غزة- �لر�أي
قال نائب رئي�س �ل��وزر�ء �لدكتور زياد 
�أب��و عم��رو، �إّن��ه م��ن �ملق��رر �أن جتتم��ع 
�للجنة �لإد�رية �لقانونية، خال هذ� 
�ل�شب��وع ل�شتكم��ال مل��ف �ملوظفني يف 

قطاع غزة.
و�أو�شح �بو عم��ر يف ت�شريح للقد�س �أن 
�للجنة �لإد�ري��ة �لقانونية �شت�شتكمل 
باق��ي �مللف��ات �ملتعلق��ة مبوظف��ي غزة، 

�إ�شافة لبحث مو�شوع �لدمج
وت�ش��م �للجن��ة يف ع�شويتها �ىل جانب 
�ب��و عمرو وزي��ر �ملالية �شك��ري ب�شارة، 
دي��و�ن  ورئي���س  زي��د،  �أب��و  ومو�ش��ى 
�ملوظف��ني، وماج��د �حللو رئي���س هيئة 

�لتقاعد، وحممد عبد �لقادر �لرقب.
وكان نائ��ب رئي���س �حلكوم��ة، ق��ال يف 
وق��ت �شابق �إن �لجتم��اع �لأول للجنة 
تق��دمي  �إيجابي��ة، ومت  بنتائ��ج  خ��رج 
قاعدة بيان��ات دقيقة كاملة وحمدثة 
ملوظف��ي قطاع غزة �لذي��ن مت تعيينهم 

بعد 14 حزير�ن/ يونيو 2007.

�للجنة �لقانونية 
جتتمع لبحث ملفات 

موظفي غزة هذ� 
�لأ�شبوع

خانيون�س- �لر�أي
خ��رج مركز �لتدري��ب �خلا�س بجه��از �لأمن و�حلماية 
"دورة "قادة فرق �حلماية16" مبقر قيادة �جلهاز يف 

جنوب قطاع غزة.
وح�ش��ر تخري��ج �ل��دورة كل م��ن مدي��ر جه��از �لأم��ن 
و�حلماي��ة �لعمي��د بهجت �أب��و �شلطان، ونائب��ه �لعقيد 
عل��ي قندي��ل وم��در�ء �ملحافظ��ات و�لإد�ر�ت باجله��از 

ولفيف من �شباط �جلهاز.
�لتدريبي��ة  بالكف��اء�ت  �شلط��ان  �أب��و  �لعمي��د  و�أ�ش��اد 
و�جله��ود �ملبذول��ة و�خلط��ط و�لر�م��ج �لت��ي ُتر�ش��خ 
�لت��ي ينتهجه��ا مرك��ز  �شيا�ش��ة �لتطوي��ر و�لتحدي��ث 

�لتدريب �خلا�س يف جهاز �لأمن و�حلماية.
و�أكد على �أهمية عقد مثل هذه �لدور�ت �لتي تزيد من 
قدر�ت و�إمكاني��ات �لكو�در �لعاملة، كما حث �مل�شاركني 
عل��ى �أهمي��ة �ل�شتف��ادة م��ن �لر�م��ج �لتدريبية �لتي 

�شاركو� فيها وتطبيقها يف جمال عملهم.
وطال��ب �لعمي��د �أبو �شلطان �مل�شارك��ني يف �لدورة ببذل 

�ملزي��د من �جله��ود لأد�ء �لو�جب و�لتم�ش��ك بالقانون 
و�لعم��ل يف �إط��اره، كم��ا �شك��ر كل م��ن �شاه��م يف �إجناح 

�لدورة خا�شة مركز �لتدريب �خلا�س.
�له��دف  �أن  �لع�شك��ري  رفي��ق  �لر�ئ��د  �أو�ش��ح  ب��دوره، 
م��ن عقد ه��ذه �ل��دور�ت �إع��د�د �لف��رد �ملوؤه��ل و�لذي 
ي�شتطي��ع �أد�ء و�جبه بحرفية وعلى �أكمل وجه ووفق 
�لطرق �حلديث��ة "يف حماية �ل�شخ�شيات"، م�شريً� �إىل 
�أن ع��دد جمت��ازي �لدورة بل��غ 20 �شابطًا م��ن مر�فقي 

�ل�شخ�شيات.
وق��دم �خلريج��ون عرو�ش��ًا حّي��ة يف مه��ار�ت حماي��ة 
�لنف���س  ع��ن  �لدف��اع  وط��رق  �لهام��ة،  �ل�شخ�شي��ات 
�حل��و�دث  مو�ق��ع  يف  �مل�شتبه��ني  عل��ى  و�ل�شيط��رة 
�لفر��شي��ة، ويف �خلت��ام مت توزي��ع �ل�شه��اد�ت عل��ى 

�خلريجني .
وتو��شل��ت �ل��دورة مل��دة �أ�شبوع��ني بو�ق��ع 90 �شاع��ة 
 ، �ل�شخ�شي��ات  "حماي��ة  م��و�د  ت�شمن��ت  تدريبي��ة، 

�لعمليات، �لإنز�ل ، م�شروع رماية يف نهاية �لدورة".
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