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

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

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

)  16 ( صفحة

العدد ) 657 ( السنة  السادسة

الخميس
15  جمادى األولى  1439هـ 

01 فبراير -شــــباط  2018م
Thursday - 01 Febraury 2018  

األجواء الباردة تعكس 
جمودها على ملف “ 

تمكين المصالحة”

حرب اقتصادية ضد 
غزة.. فهل تشعل 

شرارة االنفجار؟

ِشباك “التنسيق األمني” 
توقع جهود المقاومة في 

فخاخها

تحويلة العالج.. طريق 
شائك يقطف أرواح 

أطفال غزة

02030405

غزة- الراأي- اأالء النمر
يف حزم��ة ف�ص��ول االأزمات التي مير به��ا قطاع غزة، 
ت��زداد التوقع��ات بانتكا�ص��ة االأو�ص��اع االقت�صادية 
اإذا  م��ا  واالإن�صاني��ة،  والنف�صي��ة  واالجتماعي��ة 
ا�صتم��رت العقلي��ة ال�صيا�صية على حاله��ا يف عرقلة 
طريق امل�صاحلة واإمتامه��ا على اأكمل وجه ا�صتكمااًل 

ملوؤامرات فر�ض احل�صار واإبقاء القطاع يف الزاوية.

اآن  يف  والقا�صي��ة  ال�صعب��ة  اخلي��ارات  م��ن  �صل�ص��ة 
واح��د بات��ت تنتظر قطاع غ��زة، وذل��ك يف حال مل 
متنح الوالي��ات االأمريكية ال�ص��وء االأخ�صر لرئي�ض 
ال�ص��لطة حممود عبا�ض باإمتام م�صروع امل�صاحلة بلّم 

ال�صمل الفل�صطيني ال�صيا�صي يف �صف واحد.
الرقم "�ص��فر" هو عدد االإجن��ازات التي تقدمت بها 
اللجنة االإدارية التي توكلت باإدارة مهام قطاع غزة 

منذ �ص��هر اأكتوبر من العام املن�ص��رم وحتى اخلام�ض 
من �ص��هر فرباير، فلم يتبقى على وجودها �صوى اأيام 

قليلة �صتمهد ملرحلة جديدة.
ق��ال  الدجن��ي  ح�ص��ام  ال�صيا�ص��ي  واملحل��ل  الكات��ب 
ل�"ال��راأي" اأن اأف�ص��ل اخلي��ارات الت��ي تاأم��ل ال�ص��عب 
الفل�ص��طيني بتحقيقه��ا هي امل�ص��احلة الفل�ص��طينية، 
فه��ي اأق�ص��ر الط��رق واأق��ل تكلف��ة واأق��ل جه��د ع��ن 

اخليارات املفرت�صة االأخرى.
اأن يدف��ع رئي���ض  وتوق��ع الدجن��ي يف خي��اره االأول 
العقوب��ات  م��ن  مبزي��د  عبا���ض  حمم��ود  ال�ص��لطة 
املفرو�ص��ة عل��ى قطاع غ��زة يف حال تن��ازل عن خيار 
امل�صاحلة، منوهًا اإىل م�صاعفته للأزمات التي �صتودي 

قط��اع غ��زة نح��و اله��لك وجتوي��ع 
10املواطن��ن يف طريق��ة ل��ركل القطاع 

بعد الخامس من “شباط” غزة أمام خيارات قاسية!
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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 - اآالء النمر
قرابة االأربعة اأ�ص��هر انق�ص��ت دون ت�صجيل نقاط 
متقدم��ة يف اإجن��از مل��ف امل�ص��احلة الفل�ص��طينية، 
االإنعا���ض  ثلج��ات  يف  ترق��د  بات��ت  اأنه��ا  حت��ى 
ال�ص��ارع  حدي��ث  تع��د  مل  اأنه��ا  �ص��يما  البط��يء، 
الفل�ص��طيني ال��ذي مل يع��د يعل��ق اأحلم��ه واآماله 

على اإمكانيات حتقيقها عاجًل اأم اآجًل.
ورغم �ص��جة امل�صطلحات التي ا�ص��هرت يف قامو�ض 
ن�ص��مع  نع��د  مل  الفل�ص��طينية،  امل�ص��احلة  خان��ة 
الفعل��ي"  "التمك��ن  بتطبي��ق  مطالب��ة  ت�ص��ريحًا 
للمفردات العملية الأجندة امل�ص��احلة، فيما ت�صهد 
و�ص��ائل االإع��لم العربي��ة واملحلي��ة غياب��ًا فارغًا 

لذات الق�صية.
يف املقابل تنعك�ض القرارات امل�ص��رية على ق�ص��ية 
امل�ص��احلة �ص��لبًا، والت��ي تتلخ���ض يف اإقال��ة رئي�ض 
جه��از املخاب��رات امل�ص��رية اللواء خالد ف��وزي، ما 
يزي��د رك��ود امل�ص��احلة وجموده��ا خ��لل الف��رتة 
املقبل��ة، االأم��ر ال��ذي يلق��ي بظ��لل �ص��لبية عل��ى 
واقع احلياة يف القطاع املحا�ص��ر، لتبقى امل�صاحلة 
ت��راوح مكانه��ا منذ مغ��ادرة الوفد االأمني امل�ص��ري 

قطاع غ��زة. ما تزيد اإقالة رئي�ض جهاز املخابرات 
القل��ق  امل�ص��احلة،  مل��ف  عل��ى  امل�ص��رف  امل�ص��ري 
الفل�ص��طيني عل��ى م�ص��رها، ال�ص��يما م��ع ان�ص��غال 

ال�صاحة امل�صرية مبلف االنتخابات الرئا�صية.
احلل الوحيد

اجتم��اع املجل���ض املرك��زي االأخ��ر ال��ذي تراأ���ض 
خلل��ه الرئي���ض حمم��ود عبا���ض مناق�ص��ة ملفات 
ع��دة، مل ي�ص��تطع اإخف��اء غ�ص��به م��ن ال�ص��غوط 
العربية املتزايدة عليه، للقب��ول باأجندة االقليم 
املج��ال  يفت��ح  ال��ذي  االأم��ر  ال�صيا�ص��ية،  وروؤيت��ه 
لل�ص��وؤال ع��ن اإمكاني��ة جت��اوز ال�ص��غوط العربي��ة 
رغم اعتماد ال�ص��لطة على الدع��م املايل املقدم من 

بع�صها.
العل��وم  اأ�ص��تاذ  ق��ال  ذل��ك،  عل��ى  التعقي��ب  ويف 
ال�صيا�صية يف جامعة النجاح الوطنية عبد ال�صتار 
قا�ص��م: "اإن �صيا�ص��ات الرئي���ض عبا���ض يف تعامل��ه 
م��ع �ص��تى امللف��ات الوطني��ة اأو�ص��لته اإىل مرحل��ة 
التعر�ض لل�صغوط اخلارجية من الدول العربية"، 
متوقعا اأن ي�ص��تجيب لها نظرا ملا متلكه هذه الدول 
م��ن اأدوات ميكنه��ا م��ن التاأثر الفعلي عل��ى عبا�ض 

و�صلطته.
واأو�ص��ح قا�ص��م " لل��راأي" اأن عبا���ض يدي��ر ظه��ره 
لل�ص��عب الفل�صطيني وقواه ال�صيا�ص��ية، مما اأ�صعف 
موقف��ه اأمام الدول العربية، واأو�ص��له اإىل مرحلة 
ميكن��ه  وال  ال�صيا�ص��ية،  الناحي��ة  م��ن  حرج��ة 
الفل�ص��طيني  البي��ت  اإىل  بالع��ودة  اإال  جتاوزه��ا 
وترتيب��ه يف املرحلة املقبلة، م�ص��تدركا بقوله: اإن 
عبا�ض ال يريد حتقيق امل�صاحلة وتوزيع االأحمال 
يف  الن�ص��طة  الوطني��ة  الق��وى  عل��ى  ال�صيا�ص��ية 

ال�صاحة ال�صيا�صية الفل�صطينية".
وب��ّن اأن م�ص��در ال�ص��غوط يتمث��ل يف ال�ص��عودية 
وم�ص��ر بالدرج��ة االأوىل ث��م االأردن واالإم��ارات، 
والتي تهدف جميعها يف نهاية املطاف اإىل ت�ص��فية 
الق�ص��ية الفل�ص��طينية الت��ي ي��رون فيه��ا م�ص��درا 
للإزع��اج على م��دار العق��ود املا�ص��ية، م�ص��را اإىل 
اأن االأط��راف العربي��ة ت�ص��عى اإىل تنفي��ذ اخلطة 
االأمريكي��ة الت��ي يتبناها الرئي���ض احلايل دونالد 

ترمب.
الت�ص��ريحات ال�صيا�ص��ية الت��ي ت�ص��در ع��ن ق��ادة 
حرك��ة فت��ح بخ�ص��و�ض امل�ص��احلة، بن الت�ص��ارب 

يف جدي��ة الق��دوم اإىل تنفيذ امل�ص��احلة وخلفها، 
جدد ع�ص��و اللجنة املركزي��ة حلركة "فتح" عزام 
"فت��ح"  حرك��ة  ت�ص��ميم  عل��ى  التاأكي��د  االأحم��د 
والقي��ادة برئا�ص��ة الرئي���ض حمم��ود عبا�ض، على 
حتقي��ق امل�ص��احلة الوطني��ة، قائ��ل: "ل��ن نلتفت 
ميين��ا اأو ي�ص��ارا وم�ص��ممون عل��ى حتقي��ق الوحدة 

الوطنية".
ويبدو اأن ال�صرورة ال�صيا�صية واحلل الوحيد اأمام 
الرئي�ض عبا�ض للتخل�ض من تلك ال�صغوط وايجاد 
ظه��ر قوي يحمي��ه، يقت�ص��ي منه اإنه��اء اخللفات 
الفل�ص��طينية الداخلي��ة للتف��رغ ملواجه��ة اخلطر 
املحدق بالق�صية الفل�صطينية، والتي يت�صح معاملها 
يف حماول��ة اإنه��اء ملفات احل��ل النهائ��ي واملتمثلة 
بالقد�ض واالأر�ض واحل��دود وحق العودة والدولة 

وامل�صتوطنات.
ويبقى ال�صوؤال هل ت�صارب الت�صريحات التي تديل 
بها بن الفينة واالأخرى حول امل�صاحلة هي تبيت 
لنواي��ا بعد امل�ص��ي يف مارثون اإنهاء االنق�ص��ام التي 
دخلت فيه حركة حما�ض م�ص��رعة دون نتائج على 

اأر�ض الواقع؟

األجواء الباردة تعكس جمودها على ملف " تمكين المصالحة"



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

15  جمادى األولى  1439هـ  /01 فبراير -شباط  2018م
Thursday - 01 Febraury 2018

تقرير

03

املح��لت  التج��اري  اال�ص��راب  ويع��م 
غ��زة  قط��اع  يف  والبن��وك  التجاري��ة 
االأو�ص��اع  �ص��وء  عل��ى  احتجاج��ًا 
االقت�ص��ادية، حيث تفر�ض حكومة رامي 
احلم��دهلل عقوب��ات �ص��ديدة عل��ى غ��زة 
تط��ال ال�ص��حة واملعاب��ر والكهرب��اء اإىل 
املتوا�ص��ل،  االإ�ص��رائيلي  احل�ص��ار  جان��ب 
ويدف��ع ثمنه��ا املواطن املغلوب عل��ى اأمره، 
بع��د اأن ربطت متكن احلكومة بالعقوبات 

امل�صتمرة.

انهيار تام
مدي��ر العلقات العامة للغ��رف التجارية 
وال�ص��ناعية بغ��زة، ماهر الطب��اع، اأكد ان 
القط��اع اخلا���ض يوج��ه �ص��رخة لكاف��ة 
امل�ص��وؤولن واملوؤ�ص�ص��ات الدولي��ة للتحذير 

من االنهيار والو�ص��ول اإىل نقطة ال�ص��فر، 
واقرتاب��ه م��ن االنهي��ار املحت��وم وف��ق كل 

املوؤ�صرات املحلية والدولية
البطال��ة  مع��دالت  اأن  الطب��اع  واأو�ص��ح 
ارتفع��ت اإىل %46، وبل��غ ع��دد العاطلن 
عن العمل اإىل ربع مليون �صخ�ض، وارتفاع 
فيم��ا   ،65% لتتج��اوز  الفق��ر  مع��دالت 
ارتفاع ن�ص��بة انعدام االأم��ن الغذائي لدي 
االأ�ص��ر يف قطاع غ��زة اىل %50، كارتفاع 
اإىل  اخلريج��ن  ب��ن  البطال��ة  مع��دالت 

.67%
 ولف��ت اإىل اأن انع��دام الق��درة ال�ص��رائية 
اأدى  االقت�ص��ادية  القطاع��ات  كاف��ة  يف 
اإىل نق�ض يف ال�ص��يولة النقدية املوجودة 
يف القطاع اإىل اأدنى م�ص��توى خلل عقود، 
اإ�ص��افة اإىل اإرج��اع ع�ص��رات االآالف م��ن 
االقت�ص��ادي  االنهي��ار  نتيج��ة  ال�ص��يكات 

بكاف��ة القطاع��ات، وارتفاع ع��دد التجار 
الذين �ص��جنوا نتيج��ة العجز يف ال�ص��داد 

كانعكا�ض للعجز االقت�صادي العام.

تحذير من النتائج
من جهته حذر اخلبر االقت�ص��ادي حممد 
اأب��و جي��اب، م��ن اأن قط��اع غ��زة �صي�ص��هد 
�ص��امل،  افل�ص��ا  املقبل��ة  الف��رتة  خ��لل 
وخا�ص��ة فيما يتعلق بال�ص��يولة النقدية، 
وغياب يف الكثر من امل�صتلزمات احلياتية 
الفل�ص��طيني،  للمواط��ن  وال�ص��رورية 
مو�ص��حا اأن التجار مي��رون مبرحلة انهيار 
الو�ص��ع  انهي��ار  نتائ��ج  اأول  وه��ذه  تام��ة، 

بغزة.
وق��ال اأبو جي��اب يف حديث لل��راأي:" عن 
القطاع يعي���ض حال انهيار كام��ل، واأن كل 

املوؤ�ص��رات املوجودة تدل��ل على ذلك، حث 
فيم��ا   ،60% البطال��ة  ن�ص��بة  جت��اوزت 
و�ص��لت ن�ص��بة العائلت حتت خ��ط الفقر 
%65، اإىل جان��ب تراج��ع كب��ر يف  اإىل 
�ص��ادرات وحج��م االدخ��ال اإىل القط��اع 
عرب املعاب��ر، وانهيار اخلدم��ات والتجارة، 
وارتفاع عدد ال�ص��يكات املرجتعة من قبل 

التجار واملواطنن ".
وح��ول املطل��وب الإنق��اذ تدهور االأو�ص��اع 
بغ��زة من االنهيار واالنفج��ار، اأكد اخلبر 
االقت�ص��ادي اأن املطلوب هو �ص��خ ال�صيولة 
النقدية لغزة، ودعم �ص��ركات وموؤ�ص�ص��ات 
بالت�ص��دير  وال�ص��اح  اخلا���ض،  القط��اع 
واال�ص��تراد م��ن واإىل القط��اع، اإىل جانب 
العامل��ة  االأي��دي  م��ن  الكث��ر  ت�ص��غيل 
واخلريج��ن للتخفيف من ح��دة البطالة 
املتف�ص��ية، وفت��ح املعاب��ر وت�ص��هيل حركة 

التجار واملواطنن.
ويع��اين القط��اع املحا�ص��ر م��ن العديد من 
االزم��ات التي ترتبع عل��ى عر�ض املواطن، 
حيث ازدادت �صعوبة احلياة االقت�صادية 
فيم��ا  العائ��لت،  م��ن  للكث��ر  واملعي�ص��ية 
وقل��ة  والفق��ر  البطال��ة  ن�ص��بة  ارتفع��ت 
اإىل  الت�ص��ول،  وانت�ص��ار  العم��ل،  فر���ض 
ا�ص��تمرار  مث��ل  اأخ��رى  اأزم��ات  جان��ب 
م�ص��كلة الكهرباء وعدم تواف��ر الكثر من 
امل�ص��تلزمات الطبية يف م�ص��تودعات وزارة 
ال�ص��حة بغزة، اإىل جانب حتكم اإ�صرائيل 
باملعابر وحركة التجار واغلقها للمعابر 
ب�ص��كل �ص��به كاملن يف حن ينتظر االالف 
من املر�صى واحلاالت االإن�صانية والطلب 
فتح معرب رفح الذي تتحكم فيه ال�ص��قيقة 
م�ص��ر، وتغلق��ه لفرتات طويلة ت�ص��ل على 

�صهور عدة.

انهيار تام لألوضاع

حرب اقتصادية ضد غزة.. فهل تشعل شرارة االنفجار؟
غزة-الراأي-فل�صطن عبد الكرمي

�ص��رارة �ص��غرة باتت كافية الإ�ص��عال قطاع 
غ��زة املحا�ص��ر منذ اأكرث من 11 �ص��نة، بعد 
اأن و�ص��لت االأو�ص��اع االإن�ص��انية واملعي�ص��ية 
للمواطن الفل�صطيني ملرحلة كارثية طالت 
معها كافة القطاعات االقت�صادية وامل�صانع 
والبنوك واملحال التجارية واأي�ص��ا املطاعم 

والفن��ادق، فكل الظ��روف بغزة ت�ص��ر نحو 
االنهيار والتدهور.

عائ��لت كث��رة تعي���ض حت��ت خط��ر الفقر 
وتعتا���ض على امل�ص��اعدات العيني��ة التي ال 
ت�ص��د رم��ق اأطفاله��ا، وموظف��ون يكاب��دون 
لي��ل نه��ار يف ظ��ل اأزم��ة خانقة مع ا�ص��تلم 
رواتبه��م، واإعمار متوق��ف، وعمال عاطلون 

رهائ��ن  بات��وا  وخريج��ون  العم��ل،  ع��ن 
وق��ت  يف  بالقط��ارة،  وكهرب��اء  منازله��م، 
تزداد ن�ص��ب البطالة والفق��ر بغزة ويزداد 
معه��ا قلة فر�ض العم��ل، يف وقت تكاد تخلو 
فيه االأ�ص��واق من احلركة ال�صرائية ب�صبب 
تدهور الظروف االقت�ص��ادية ب�صبب نق�ض 

ال�صيولة النقدية.
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اآخ��ر اإجن��ازات �صيا�ص��ة التن�ص��يق االأمن��ي 
خي��وط  ع��ن  الك�ص��ف  اإنه��اء  يف  تلخ�ص��ت 
عملي��ة نابل���ض البطولية االخ��رة، والتي 
كان يف كوالي�ض تنفيذها �ص��بان من اأ�ص��ول 
مدن فل�ص��طينية مقاومة، مت��ت مطاردتهم 
اأن  اإىل  في��ه  املتواجدي��ن  املن��زل  وه��دم 

ا�صت�صهد اأحدهم وان�صحب االآخر ب�صلم!.
اجلهود االأمنية اخلا�ص��ة بفرق "التن�ص��يق 
ع��ن  تبح��ث  م�ص��تمرة  زال��ت  ال  االأمن��ي" 
بقي��ة الكمن، وذل��ك لتاأمن الو�ص��ع العام 
والإغ��لق امللف كام��ًل وت�ص��ليمه للأطراف 

املعنية من قوات االحتلل.

حبر على ورق
اخلبر بال�ص��اأن االإ�صرائيلي �صالح النعامي، 
م��ع  االأمن��ي  التع��اون  ل�"ال��راأي" اأن  ق��ال 
االحت��لل م��ن اأك��رب االأخط��ار الت��ي تهدد 
املقاوم��ة الفل�ص��طينية يف ال�ص��فة املحتلة، 
الفل�ص��طينية  ال�ص��لطة  ا�ص��تخدام  كذل��ك 
"التن�ص��يق  باإيق��اف  االحت��لل  لتهدي��د 
االأمن��ي" م��ا ه��ي اإال اأوراق طبع��ت واأعي��د 

رميها يف اأدراجها دون تنفيذ.
واأ�ص��اح النعامي ب�ص��دة اخلطر التي تتهدد 
بوج��ه  املنتف���ض  الفل�ص��طيني  ال�ص��باب 
االحتلل، وموؤكدا على اأن التن�صيق االأمني 
موؤ�صر على موا�صلة االلتزام بذات املبادئ.
ومل تبقي االأجهزة االأمنية على معلوماتها 
لنف�ص��ها، اإمنا كانت قد �ص��ممت دليل كامل 
يت�ص��من معلومات من االأل��ف اإىل الياء عن 
ال�ص��بان، وكذل��ك خط �ص��رهم وتنقلتهم 
وتتب��ع حتركاته��م م��ن �ص��غرها اإىل حيث 
ح�ص��ب  مكانه��م  مهاجم��ة  ومت  ا�ص��تقروا 

اخلبر بال�صاأن االإ�صرائيلي.
ال  االأمن��ي   التع��اون  اأن  النعام��ي  وذك��ر 
ينعك���ض فق��ط عل��ى خ��ط �ص��ر املقاوم��ة 
واالإيق��اع به��ا يف الفخ��اخ، اإمن��ا ميت��د اإىل 
حت�صن ظروف اال�صتيطان وكذلك يتنافى 

مع م�صروع التحرير.
وع��رب النعام��ي عن اعتق��اده باأن��ه كان من 
يحا�ص��ب  اأن  املرك��زي  باملجل���ض  االأج��در 
"القيادة الفل�صطينية" على عدم التزامها 
بتنفي��ذ ق��رارات املجل�ض املركزي ال�ص��ابق 

قب��ل ثلث��ة اأع��وام، خا�ص��ة فيم��ا يتعل��ق 
بق��رار وق��ف التن�ص��يق االأمن��ي اأو الق��رار 
املتعلق ب�ص��رورة عقد املجل���ض املركزي كل 

ثلثة اأ�صهر ولي�ض كل ثلثة اأعوام.

عمليات مسلحة
اأم��ا الكات��ب واملحلل ال�صيا�ص��ي عدن��ان اأبو 
عام��ر، اأن��ه من الوا�ص��ح اأن الق��رارات التي 
�ص��درت عن املركزي مل تكن تعرف طريقها 
الت��ي  �ص��وء االعتب��ارات  التنفي��ذ يف  اإىل 
ال�ص��لطة بع��دم قط��ع كل  يحمله��ا رئي���ض 
اخلي��وط م��ع اأمري��كا و)اإ�ص��رائيل(، الفتًا 
اإىل اأن ه��ذه الق��رارات ج��اءت يف ديباجة 
م��ن  اأي  تختل��ف  ومل   2015 ع��ن  مك��ررة 
يف  اإال  ال�ص��ابقة  ع��ن  احلالي��ة  الق��رارات 

التاريخ فقط.
الق��رارات  جمل��ة  اأن  عام��ر  اأب��و  واأو�ص��ح 
جت��د  مل   2015 يف  للمرك��زي  ال�ص��ابقة 
طريقها اإىل التطبيق �صواء املتعلقة بوقف 
التن�ص��يق االأمني وملحقة )اإ�صرائيل( يف 
املحاكم الدولي��ة اأو جتميد االعرتاف بها، 

معل��ًل ذل��ك ب��اأن املجل�ض املركزي برئا�ص��ة 
عبا�ض غ��ر معني، حتى اللحظة، باخلروج 
من دائ��رة اأو�ص��لو واالتفاقات ال�صيا�ص��ية، 
واإمن��ا يح��اول اأن ين��اور ويح�ص��ن �ص��روط 
التفاو���ض دون اأن يدرك ب��اأن هذه العملية 
و�ص��لت اإىل نهايته��ا وال بد م��ن البحث عن 

طريق اآخر.
و�ص��دد اأبو عام��ر على اأن التن�ص��يق االأمني 
يعترب "حياة ال�ص��لطة" وهي تعلم متامًا اأن 
اأي تراجع اأو جتميد اأو اإلغاء لهذا التن�صيق 
يعن��ي كتابة �ص��هادة الوفاة لهذه ال�ص��لطة، 
م�ص��رًا اإىل اأنه باملقابل تعرف )اإ�صرائيل( 
اأن اللحظ��ة الت��ي يتوق��ف فيه��ا التن�ص��يق 
االأمن��ي يعن��ي اأن تتحول ال�ص��فة الغربية 

اإىل �صاحة عمليات ع�صكرية م�صلحة.
اجلدير بذكره اأن عملية نابل�ض البطولية 
احرا���ض  يف  منفذيه��ا  مبلحق��ة  انته��ت 
مدين��ة جن��ن بع��د تتب��ع اآثاره��م، حي��ث 
ا�صت�ص��هد اأحد املنفذين وهو ال�ص��اب اأحمد 
وان�ص��حاب  عام��ا،  وثلث��ن  واح��د  ج��رار 

رفيقه من اال�صتباك بنجاح.

ِشباك "التنسيق األمني" توقع جهود المقاومة في فخاخها
غزة- الراأي - اآالء النمر

االإعلن عن اإنهاء ملف التن�ص��يق االأمني 
يف عام2015 ت�ص��ابه م��ع  ذات االإعلن 
ال��ذي تبن��اه اجتم��اع املجل���ض املرك��زي 
لل�صلطة الفل�ص��طينية من �صهر يناير من 

الع��ام اجلدي��د، فب��دى اأنه جم��رد قرار 
مطبوع على ورق كو�ص��يلة للرتهيب دون 

تطبيق على اأر�ض الواقع.
ما يحدث بال�صفة املحتلة ال يخفى على 
و�ص��ائل االإعلم وال يخف��ى عن التداول 

ال��ذي  الواق��ع  معطي��ات  ح��ول  الع��ام 
"التن�ص��يق  ت�ص��ارك يف فر�ص��ه �صيا�ص��ة 
االأمن��ي"، والت��ي تنوب ع��ن دور الفخاخ 
ل�ص��يد ثمن ينوي االن�صمام اإىل �صفوف 

االنتفا�صة.
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تحويلة العالج.. طريق شائك يقطف أرواح أطفال غزة

غزة-الراأي-فل�صطن عبد الكرمي
م��اذا تريدي��ن يانهي��ل؟ واإىل اأين تريدي��ن الذهاب؟ 
ه��ذه العب��ارات كانت دائم��ا ترتدد على ل�ص��ان والدة 
اأع��وام،  الثم��اين  ابن��ة  الثلثين��ي  نهي��ل  الطفل��ة 
واملري�ص��ة ب��ورم يف الراأ���ض ت��دىل للوج��ه وم��ن ث��م 

للحلق وت�ص��بب بعمى له��ا، وجل�ص��ت بانتظار حتويلة 
الع��لج خارج غ��زة اأكرث من �ص��هرين متوا�ص��لن دون 
راأفة بحالتها ال�ص��حية التي تدهورت و�ص��اءت كثرا 
بفع��ل التاأخ��ر يف اإ�ص��دار التحويلة. كان��ت الطفلة 
على يقن كبر باأنها �ص��تلقي ربها وكانت جتيب على 

والدته��ا باإ�ص��ارة من ا�ص��بعها نحو ال�ص��ماء، فتنفجر 
االأم بالبكاء، وال تكاد تتوقف حتى ت�ص��تمع حلديث 
م��ن يحيطون به��ا باأن اهلل ق��ادر على كل �ص��يء، واأن 
الدعاء وال�ص��دقة طريق لل�ص��فاء، واإذا م��ا اأراد اهلل 

بعبد �صوء فهو ق�صاء وقدر كتب عليه.

مل تع��د ت�ص��حك ومل تع��د ت�ص��ارك اأبن��اء عمومتها 
و�ص��ديقاتها اللع��ب.. كانت تطلب م��ن والدتها وهي 
على فرا�ض املوت اأن حتمل بيديها �ص��قيقتها الطفلة 
ذات االأربع �ص��هور واأن تلقي عليها النظرة االأخرة، 
ولكن تف�صي املر�ض �صرعان ما غيبها عن هذه الدنيا.

املمزوج��ة  بالفرح��ة  �ص��عرنا  والدته��ا:"  تق��ول 
بالدموع حينما �صدرت حتويلة طفلتي بعد �صهرين، 
وكنا على اأمل �ص��فائها من مر�ص��ها، لك��ن االأطباء يف 
اجلانب االإ�ص��رائيلي اأكدوا اأن مر�ص��ها و�صل ملرحلة 
خطرة جدا واأن حالتها ميئو�ض منها، واأنه ال يوجد 

لها علج هناك".
وعق��ب اإع��ادة الطفل��ة اإىل قطاع غزة بع��د فقدان 
االأمل يف تقدمي اأي خدمة طبية لها، فارقت احلياة 
تارك��ة خلفها اأملا وحزنا كبرين يف نف�ض كل من راآها 
وداخ��ل عائلته��ا اأي�ص��ا، ب�ص��بب التاأخ��ر يف ا�ص��دار 
حتويلته��ا الطبي��ة من رام اهلل لف��رتة جعلت املر�ض 

يتمكن منها كثرا.

رفض من االحتالل
م��ن  الكث��ر  نهي��ل االأوىل، فهن��اك  مل تك��ن حال��ة 
املر�ص��ى االأطفال ينتظرون م�ص��رهم، وهم يقبعون 

داخل م�ص��ايف غزة، وعلى اأ�صرة املر�ض الذي افرت�ض 
اأج�ص��ادهم ال�ص��عيفة التي ال حول لها وال قوة، لكن 
هذه املرة الرف�ض من االحتلل االإ�ص��رائيلي بحجج 

واهية ال مربر لها.
يقول جد الطفلة رودينا اأبو اخري�ض ذات اخلم�صة 
اأع��وام:" اإنه��ا ولدت بقلب م�ص��وه وفيه �ص��مور، ومت 
اإجراء عملية جراحية لها بعد عام "و�ص��ل �صريان 
من القلب للرئة "، وبالرغم من حت�صن حالتها ب�صكل 

ب�صيط اإال اأنها عانت من نق�ض يف االك�صجن ".
وعق��ب ع��ودة رودين��ا برفق��ة والدته��ا اإىل غ��زة، 
اكت�ص��ف االأطب��اء وجود ق�ص��ور يف الغ��دة الدرقية 
لديه��ا مم��ا ت�ص��بب بانتكا�ص��ة له��ا، وه��و ما ا�ص��طر 
العائل��ة للمراجع��ة بها عق��ب انتهاء الع��دوان على 
غ��زة ع��ام 2014 ولك��ن االحت��لل كان يرف���ض يف 
كل م��رة بحجة املن��ع االأمني وبحج��ة اأن االأولوية 

للم�صابن فقط.
وي�ص��يف ج��د الطفل��ة يف حديث��ه لل��راأي:" �ص��ابقا 
كان الرف���ض يخ���ض العائل��ة، ولك��ن االآن االحتلل 
يتحجج بالطفل��ة واأن املنع بحجة الفح�ض االأمني، 
ونحن نعاين منذ اأكرث من 3 �صنوات من اأجل حتويلها 
للمراجعة والعلج يف تل ها�صومر االإ�صرائيلي دون 

اأن نتلقى اأي رد اأو موافقة"، مو�ص��حا بان الطفلة ال 
تتح��دث وال مت�ص��ي عل��ى قدميها ولديها م�ص��اكل يف 

ال�صمع.
وتعت��رب رودينا وحي��دة والديها، حي��ث بذل جدها 
الكثر يف �صبيل علجها، مما دفعه للتوجه ملوؤ�ص�صات 
حق��وق االن�ص��ان بغ��زة وداخ��ل االأرا�ص��ي املحتل��ة 
لك��ن دون اأي فائ��دة، راجيا من اهلل اأن يتم ال�ص��ماح 
حلفيدت��ه بالعلج ك��ي تتخل�ض م��ن اأمرا�ص��ها التي 

ا�صتوطنت داخل ج�صدها ال�صغر.
فل�ص��طينيا  مري�ص��ا   24 وف��اة   2017 ع��ام  و�ص��هد 
بينهم اأطفال، ب�ص��بب وق��ف التحويلت الطبية من 
قب��ل ال�ص��لطة الفل�ص��طينية يف رام اهلل، والتاأخ��ر 
يف اإ�ص��دارها للمر�ص��ى ذوي احلاالت العاجلة، فيما 
يته��دد امل��وت اآالف احلاالت املر�ص��ية يف قطاع غزة 
م��ن بينه��م ع�ص��رات االأطف��ال وامل�ص��ابن باأمرا�ض 
مزمن��ة وخطرة، وفق ما ذكره الناطق با�ص��م وزارة 

ال�صحة الدكتور اأ�صرف القدوة.
وكان��ت وزارة ال�ص��حة بغزة ق��د حّذرت م��ن ارتفاع 
اأع��داد املتوفن من املر�ص��ى واالأطف��ال جراء وقف 
مماطلة ال�صلطة الفل�صطينية يف اإ�صدار التحويلت 
العلجي��ة ملر�ص��ى القط��اع، وه��ي �ص��من جمموع��ة 

االإج��راءات العقابية التي تفر�ص��ها ال�ص��لطة �ص��د 
قطاع غزة.

اأم���ض  حملي��ة  م�ص��ادر  ذك��رت  االإط��ار،  نف���ض  ويف 
يف  الع��لج  م�ص��وؤولة  الهن��دي  اأم��رة  اأن  الثلث��اء، 
اخل��ارج اأقيل��ت م��ن من�ص��بها كم�ص��وؤولة للع��لج يف 

اخلارج يف رام اهلل.
ووفقًا للم�صادر، فقد مت تكليف الدكتور عبد النا�صر 
دراغمة مديرًا عام��ًا لدائرة العلج يف اخلارج بداًل 
م��ن الهن��دي، التي ج��رى تعيينه��ا م�صت�ص��ارة لوزير 

ال�صحة.
وكان��ت �ص��كاوى كث��رة م��ن ذوي املر�ص��ى يف غ��زة 
وال�صفة بحق الهندي، حيث يتهمها املر�صى بعرقلة 
و�صول املر�ص��ى من قطاع غزة لل�صفة لتلقي العلج، 
االأم��ر ال��ذي اأدى يف بع���ض االأحي��ان لوف��اة بع���ض 
بع���ض  يف  التعجي��ل  يف  التق�ص��ر  نتيج��ة  املر�ص��ى 

التحويلت الطبية.
ب��ن  وم��ا  اهلل  رام  يف  ال�ص��لطة  مماطل��ة  ب��ن  وم��ا 
املر�ص��ى  ومن��ع  التع�ص��فية  االحت��لل  اإج��راءات 
م��ن الع��لج خ��ارج القط��اع املحا�ص��ر يبق��ى املواطن 
الفل�ص��طيني املري���ض يدف��ع الثم��ن باهظ��ا، ويدفع 

حياته ثمنا لذنب مل يقرتفه. 
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

هونن قرية فل�صطينية حمتلة تبعد 28 كيلومرت 
�ص��مال مدين��ة �ص��فد. م��ن حدودها بل��دة املنارة 
الت��ي كانت مل��ك الآل االأ�ص��عد واآل االأمن وبع�ض 
اأه��ايل مي���ض اجلبل وه��ي بلدة �ص��غرة تقع على 
تل��ة مقابلة لبلدة حوال وتت�ص��ل بالبلد املذكورة 
م��ن خلل تلة العباد. كما وجد بها اآبار وثغور يف 

اجلبال مما يدل على انها كانت م�صكونة.
وهي االآن م�ص��تعمرة مو�صاف مرغليوت، حدودها 
�ص��مااًل م�ص��كاف ع��ام وعدي�ص��ة وجنوب��ًا مي���ض 
اجلب��ل والبويزي��ة، و�ص��رقًا اخلال�ص��ة، وغرب��ًا 

االأرا�ص��ي اللبنانية، وم�ص��احتها 14،300 دومن. 
اأن�ص��ئت هونن يف الط��رف اجلنوبي ال�ص��رقي من 
جبل عامل على ارتفاع 660 م عن �ص��طح البحر، 
عل��ى تل ميتد م��ن ال�ص��مال الغرب��ي اإىل اجلنوب 
ال�ص��رقي، وترتفع اجلبال يف غرب القرية لت�صل 
اإىل اأق�ص��ى ارتف��اع لها يف قمة ال�ص��يخ عباد التي 
يبل��غ ارتفاعه��ا 902 م ع��ن �ص��طح البح��ر، وتقع 
عل��ى بع��د 1،5 كلم جن��وب �ص��رق القرية. وجتد 
اإىل جان��ب هون��ن ع��ددا م��ن املواق��ع االأثري��ة، 
منه��ا ت��ل ع��ن ال�ص��ابور، وفيه ع��دد م��ن املدافن 

الروماني��ة، وت��ل امل��ربوم اأو خربة �ص��قور املليء 
بالفخاريات “اأ�صا�صات” عائد جلدران قدمية.

الع�ص��ابات  باأي��دي  �ص��قطت   1948 ني�ص��ان  يف 
ال�صهيونية، وطرد اأبناوؤها نحو لبنان.

اأن�ص��اأ االحتلل اال�ص��رائيلي على اأرا�صي القرية 
مرغيل��وت،  مو�ص��اف  م�ص��تعمرة   1951 ع��ام 
ومل ت��زل مدر�ص��ة هون��ن االبتدائي��ة وقلعته��ا 
ال�ص��ليبية ماثلت��ن للعي��ان حتى الي��وم، والقلعة 
هي م��ن املواق��ع االأثرية التي يق�ص��دها ال�ص��ياح 

والزائرون.

قرية هونين المهجرة
 قضاء صفد

الراأي _ اآالء النمر
يف وق��ت تعت�ص��ر في��ه االأزم��ات وت�ص��تد 
حدتها ما بن اأو�صاع اقت�صادية متدنية 
و�ص��حية  قا�ص��ية  اإن�ص��انية  واأو�ص��اع 
وعام��ة  �صيا�ص��ية  واأو�ص��اع  متده��ورة 
�ص��حلة يف اأ�صد املراحل �ص��عوبة، والتي 
مي��ر به��ا قط��اع غ��زة وملي��وين مواط��ن 
الفق��ر  %60 من��ه حت��ت خ��ط  ��نف  �صُ

املدقع مطلع العام اجلديد.
ويف تط��ور خطر يف واقع االأزمات، حيث 
يزيد تهديد اإدارة االأمم املتحدة لوكالة 
الغوث وت�ص��غيل اللجئن بالتزام تعليم 
املنه��اج الفل�ص��طيني االأو�ص��اع �ص��وء، ما 
وا�ص��تمرار  بقائه��ا  احتمالي��ة  ي�ص��عف 

موؤ�ص�صاتها التي تدعم فئة اللجئن.
وا�صرتطت االإدارة االأمريكية على وكالة 
الغ��وث وت�ص��غيل اللجئ��ن "االأون��روا" 
تغير املنهاج الفل�ص��طيني ال��ذي يتناول 
ق�ص��ايا الع��ودة وتاري��خ فل�ص��طن، حيث 
يتبن��ى الق�ص��ية الفل�ص��طينية باأكمله��ا 
عل��ى اأنها تاريخ االأجيال القادمة، وذلك 
مقاب��ل الدعم املادي الذي ت�ص��تند عليه 

." "UN�موؤ�ص�صات ال
االأمريكي��ة  االإدارة  اأ�ص��افت  كم��ا 
�ص��رط احليادي��ة ع��رب اإلغاء االأن�ص��طة 
والفعالي��ات املتعلقة مبنا�ص��بات خا�ص��ة 
وع��د  مث��ل  الفل�ص��طينية،  بالق�ص��ية 
بلفور و"النكبة" والعدوان االإ�ص��رائيلي 
الع��ام 1967 وغره��ا، وع��دم التعاطي 
م��ع اأي ن�ص��اط �صيا�ص��ي يخ�ض الق�ص��ية 

الفل�صطينية.
الق��رار ال�ص��ادر ع��ن االإدارة االأمريكية 
الرئي���ض  اإع��لن  لق��رار  تابع��ًا  ج��اء 
لدول��ة  عا�ص��مة  القد���ض  االأمريك��ي 
"اإ�ص��رائيل"، ما يتنافى مع ما يدر�ض يف 
املج��ال التعليم��ي ال��ذي تعم��ل يف حقله 

وكالة الغوث وت�صغيل اللجئن.

ابتزاز سياسي 
وال يقت�ص��ر عمل وكالة الغوث لت�ص��غيل 

اللجئن على فتح مدار�ض تابعة لها، بل 
ميتد اإىل املج��ال ال�ص��حي واالجتماعي 
واالإن�صاين الذي يتمثل مب�صاعدة االأ�صر 
اللجئة ب� "مونة" دورية بداأت تتقل�ض 
خ��لل ال�ص��نوات االأخرة، ومتنح الأ�ص��د 

احلاالت االقت�صادية �صعوبة.
م��ن  اأكيا���ض  وب�ص��ع  طح��ن،  "كي���ض 
احلليب، وع��دد قليل من عب��وات الزيت 
النبات��ي وكي�ض من ال�ص��كر واحلبوب.." 
وكال��ة  متنحه��ا  الت��ي  االأكيا���ض  ه��ذه 
الغوث الأ�ص��د االأ�ص��ر اللجئ��ة احتياجًا 
واأكرثه��ا فق��رًا، بع��د تقلي���ض اأحجامها 
العائ��لت واالأ�ص��ر  م��ن  متلقيه��ا  وع��دد 

امل�صتورة.
وعل��ى رغم م��ن ذلك اإال اأن بع�ض االأ�ص��ر 
البي��ت  متوي��ل  يف  اأ�صا�ص��ًا  تعتربه��ا 
ومنح��ه �ص��يئا م��ن احلي��اة االعتيادية، 
لع��دم ا�ص��تطاعتهم احل�ص��ول على قوت 
اأطفاله��م، اإذا ال ت�ص��تطيع بع�ض االأ�ص��ر 
عل��ى  احل�ص��ول  دون  حياته��ا  ت�ص��ر  اأن 

"الكابونة".
من جانبه، قال املتحدث الر�ص��مي با�صم 

"االإدارة  اإن  م�صع�ص��ع،  "اأون��روا" �ص��امي 
االأمركية �صرحت باأن ا�صتمرار تربعها 
للوكال��ة منوط باإ�ص��لحات تتوقعها من 
االأون��روا، كم��ا ح��ددت رغبتها ب�ص��رف 
تربعاتها بدون اإقليمي لبنان و�صورية".
واأ�ص��اف، "اأن �صبب تخ�ص��ي�ض الواليات 
املتح��دة تخفي���ض تربعاته��ا للأرا�ص��ي 
�ص��ورية  وا�ص��تثناء  واالأردن  املحتل��ة 
االإدارة  ت�ص��تطيع  ق��د  منه��ا  ولبن��ان 
االأمركية نف�ص��ها االإجاب��ة عليه، حيث 
مرحل��ة  يف  ت��زال  م��ا  "االأون��روا"  اإن 
ا�ص��تيعاب تقلي�ض امل�صاعدات االأمركية 

املقدمة للوكالة".
واأو�ص��ح، اأن "اأون��روا" تواج��ه حتديات 
هائل��ة يف االأ�ص��ابيع واالأ�ص��هر املقبل��ة"، 
قدم��ت  املتح��دة  الوالي��ات  اأن  مفي��ًدا 
للوكالة تربعات مببل��غ اإجمايل مقداره 
 ،2017 الع��ام  يف  دوالر  ملي��ون   350
بينما ت�ص��لمت اأونروا منها االآن نحو 60 

مليون دوالر فقط من هذا املبلغ.
باملحافظ��ة  االأون��روا  "الت��زام  واأك��د 
وال�ص��حية  التعليمي��ة  اخلدم��ات  عل��ى 

واالإغاث��ة االجتماعي��ة، املقدمة الأكرث 
من خم�ص��ة ملين الجئ فل�ص��طيني، يف 
اأقالي��م عملياتها اخلم���ض، منهم زهاء 2 
مليون الجئ فل�صطيني يف االأردن بن�صبة 
الوكالة". % تقريبًا م�صجلن لدى   42
ومل يقت�ص��ر التقلي���ض االأمريك��ي عل��ى 
امل�ص��اعدة املالية فق��ط، اإذ �ص��مل تعليق 
45 مليون دوالر من امل�صاعدات الغذائية 
التي كانت قد تعهدت بتقدميها للأونروا 

خلل ال�صهر املا�صي.
ويف اأعقاب التقلي�صات االأمريكية، حذر 
احت��اد املوظف��ن الع��رب يف "االأون��روا" 
ق��د  اخلط��ورة،  بالغ��ة  تداعي��ات  م��ن 
واللجئ��ن  املوظف��ن  حق��وق  تط��ال 
�ص��ويًا، نتيجة عدم توفر التمويل اللزم 
والذي ي�ص��كل عبئًا كبرًا عل��ى الوكالة، 
الت��ي تعاين يف االأ�ص��ا�ض عج��زًا ماليًا يف 
موازنته��ا بلغ الع��ام املا�ص��ي 146 مليون 

دوالر.
وقال��ت اآمال البط���ض نائب رئي�ض احتاد 
الوالي��ات  "اإن  "االأون��روا":  موظف��ي 
املتحدة و)اإ�ص��رائيل( يزجان باالأونروا 

وي�ص��تخدموها  ال�صيا�ص��ية  احلال��ة  يف 
كورق��ة ابت��زاز للفل�ص��طينين م��ن اأجل 
الع��ودة اإىل طاول��ة املفاو�ص��ات وفر�ض 
االإم��لءات عليه��م"، م�ص��ددة على رف�ض 
االحتاد واللجئن الربط بن االأونروا 
واحلالة ال�صيا�صية القائمة يف املنطقة.

مواجهة القرار
ويف اأعق��اب مواجه��ة الق��رار االأمريكي، 
املا�ص��ي،  االثن��ن  "االأون��روا"  اأطلق��ت 
حمل��ة عاملي��ة م��ن قط��اع غ��زة بعن��وان 
)الكرام��ة ال تق��در بثمن(، ال�ص��تقطاب 

دعم مايل للوكالة.
اإليه��ا  �ص��تلجاأ  الت��ي  اخلي��ارات  وع��ن 
ح�ص��نة  اأب��و  عدن��ان  ق��ال  االأون��روا، 
املتحدث با�ص��م الوكال��ة يف قطاع غزة: 
ملواجهة  خطط��ًا  و�ص��عت  االأون��روا  "اإن 
االأزم��ة الراهن��ة الت��ي فجره��ا الق��رار 
االأمريك��ي بتقلي���ض امل�ص��اعدات املالية 

والغذائية عنها".
واأو�ص��ح اأبو ح�ص��نة، اأن حملة "الكرامة 
ال تق��در بثم��ن"، متث��ل اأوىل اخلي��ارات 
العملية، ل�صد العجز املايل الذي اأحدثه 
اأن  مبين��ًا  االأخ��ر،  االأمريك��ي  الق��رار 
الوكالة �صتتوجه اإىل كل اأقطاب العامل 

للتربع للجئن الفل�صطينين.
واأك��د اأن الوكال��ة مل تتخ��ذ اأي قرارات 
املخيم��ات  يف  خدماته��ا  لتقلي���ض 
اأو  �ص��حية  كان��ت  �ص��واء  الفل�ص��طينية 
تعليمية اأو غرها، و�صتبقي على مرافقها 
مفتوح��ة وتعم��ل ب�ص��كلها الطبيعي دون 
اإغلق، على الرغم من ال�ص��ائقة املالية 

الكبرة التي ت�صهدها.
واأبدى املتحدث با�ص��م االأون��روا تفاوؤله 
بنتائ��ج احلمل��ة الت��ي اأطلقت م��ن قطاع 
غ��زة، وجناحه��ا يف �ص��د العج��ز امل��ايل 
للوكال��ة، داعي��ًا جمي��ع اأح��رار الع��امل 
اإىل الت��ربع وامل�ص��اهمة يف اإنقاذ ق�ص��ية 
اللجئن التي تتعر�ض لهجوم اإ�صرائيلي 

غر م�صبوق.

بعد اشتراط اإلدارة األمريكية الحياد

بين تغيير المنهاج وتهديد منع دعم مؤسسات الـ UN "ابتزاز سياسي"
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غزة-الراأي-فل�صطن عبد الكرمي
م��ن جدي��د.. ت�ص��هد م�صت�ص��فيات غ��زة اأزم��ة ح��ادة 
جراء نفاذ الوقود اللزم لت�ص��غيل مولدات الكهرباء 
يف تل��ك امل�ص��ايف، االأم��ر ال��ذي يه��دد بوق��وع كارث��ة 
�ص��حية واإن�ص��انية خطرة قد يكون �صحيتها االآالف 
من املر�ص��ى واحل��االت اخلطرة يف القطاع املحا�ص��ر 

منذ اأكرث 11 عاما.
وب��ن فرتة واأخرى تاأت��ي تلك االأزم��ة لتنغ�ض حياة 
هوؤالء املر�ص��ى، وجتعل حياته��م يف حالة قلق دائم، 
خ�ص��ية من انقطاع التي��ار الكهربائي ب�ص��كل فجائي، 
االأم��ر الذي يرتت��ب عليه توق��ف االأجه��زة الطبية 
اإىل مفاقم��ة  ي��وؤدي  م��ا ق��د  اأي وق��ت  واملع��دات يف 
اأو�ص��اعهم ال�صحية �ص��وءا، اأو يعر�ض حياتهم خلطر 

املوت.
ن��داء  بغ��زة  الفل�ص��طينية  ال�ص��حة  وزارة  واأطلق��ت 
يف  ال�ص��حية  اخلدم��ات  توق��ف  عق��ب  ا�ص��تغاثة، 
م�صت�ص��فى بيت حانون �ص��مال قطاع غزة؛ ب�صبب نفاذ 
الوقود، فيما �ص��يتم حتويل املر�صى على امل�صت�صفيات 
االأخ��رى، يف وق��ت �ص��يحرم في��ه 60 األف ن�ص��مة من 

اخلدمات ال�صحية نتيجة لذلك.
وق��ال الناط��ق با�ص��م ال��وزارة اأ�ص��رف الق��درة:" اإن 
امل�صت�ص��فى يحتوي على 66 �ص��رير مبيت للمر�صى يف 
اأق�ص��ام االطف��ال واجلراح��ة والباطنة، واأنه �ص��يتم 
حتوي��ل املر�ص��ى للم�صت�ص��فيات االأخ��رى االأمر الذي 
�ص��يزيد م��ن معاناته��م وم��ن ال�ص��غط واالكتظاظ يف 

امل�صت�صفيات االأخرى".
واأ�صار اإىل حرمان مئات املر�صى من خدمات الطوارئ 
والرعاي��ة اليومية، حيث يحتوي الق�ص��من على 35 

�ص��رير ط��وارئ ورعاي��ة يومي��ة، اإىل جان��ب حرمان 
املر�صى من اجراء العمليات اجلراحية، حيث يجرى 
العمليات  12 عملي��ة جراحية جمدولة وع��دد من 
ال�ص��غرى والطارئة يوميًا من خ��لل غرفتي عمليات 
جراحية، واأي�ص��ا حرمان املر�صى من جراحة االأنف 

واالأذن واحلنجرة.
ويف ح��ال انقطاع تيار الكهرباء من 8 اىل 12 �ص��اعة 
يوميًا، حتتاج م�صفى بيت حانون اىل 500 لرت �صوالر 

لت�صغيل مولدها الكهربائي.

توقف الخدمات
من جهته، اأعلن مدير م�صت�صفى بيت حانون د. جميل 
�ص��ليمان، توق��ف امل�صت�ص��فى ع��ن تق��دمي اخلدم��ات 
ال�صحية ملر�صاه ب�ص��بب عجزها عن ت�صغيل املولدات 
الكهربائي��ة الت��ي تغ��ذي امل�صت�ص��فى ح��ال انقط��اع 
الكهرب��اء والت��ي متتد اىل اأكرث من 16 �ص��اعة قطع، 
موؤك��دا ب��اأن امل�صت�ص��فى ب��ات الليلة الفائت��ة يف ظلم 
دام���ض نتيجة نف��اد كمية ال�ص��والر وتوقف املولدات 

مما اأثار موجة من اخلوف بن املر�صى وذويهم.
جراح��ة  خدم��ات  حان��ون  بي��ت  م�صت�ص��فى  ويق��دم 
االأطف��ال ل��� 340 األ��ف ن�ص��مة، فيما يق��دم جراحة 
االأن��ف واالأذن ل��� 60 األ��ف ن�ص��مة، كم��ا اأن متو�ص��ط 
عدد املرتددين على العي��ادات اخلارجية بلغ 2100 
م��رتددا، فيم��ا ي�ص��تقبل ق�ص��م احل��وادث والط��وارئ 

�صهريا. حالة   4000
واإىل جان��ب نق���ض الوق��ود، تع��اين تل��ك امل�ص��ايف من 
ع��دم توفر الكث��ر م��ن االأجه��زة واالأدوات الطبية، 
واأي�ص��ا االأدوية وامل�ص��تلزمات اخلا�صة باملر�صى ذوي 

االأمرا�ض اخلطرة واملزمنة.
وكيل وزارة ال�ص��حة بغزة يو�صف اأبو الري�ض، قال:" 
اإن االأر�ص��دة ال�ص��فرية م��ن االأدوية يف م�صت�ص��فيات 
قط��اع غ��زة، و�ص��لت اإىل %45 م��ن قائم��ة االأدوية 
االأ�صا�ص��ية و%16 من اأ�ص��ناف اأخرى �صتدخل �صمن 

تلك القائمة خلل اأيام".
وذك��ر اأن االأدوية القريبة من النف��اذ تقدم خدمات 
العملي��ات  اأق�ص��ام  يف  و�ص��رورية  وحيوي��ة  هام��ة 
وح�ص��انات االأطف��ال والعناي��ة املرك��زة واملختربات 
ال�ص��رطان  واأدوي��ة  وال�ص��رع  الت�ص��نجات  واأدوي��ة 

واأدوية الف�صل الكلوي.
واأكد اأبو الري�ض اأنه ومع زيادة �ص��اعات ف�ص��ل التيار 
الكهربائ��ي ع��ن امل�صت�ص��فيات وزي��ادة االحتي��اج م��ن 
الوقود وال�ص��والر اللزم لت�ص��غيل املول��دات، كل ذلك 
اأدى اإىل زي��ادة عب��ئ كب��ر وخط��ر عل��ى ا�ص��تمرار 
عل��ى  الق��درة  ع��دم  اأو  توقفه��ا  وخط��ورة  اخلدم��ة 
تقدميه��ا للمر�ص��ى بال�ص��كل الطبيعي، حم��ذرا من اأن 
تفاقم الو�ص��ع الكارثي الذي يعي�صه القطاع ال�صحي 
م��ن �ص��اأنه اأن يفر�ض خيارات �ص��عبة وغر م�ص��بوقة 
ال�ص��اعات  خ��لل  العم��ل  ع��ن  م�صت�ص��فيات  بتوق��ف 
القليل��ة القادم��ة، وه��و ما ح��دث من م�صت�ص��فى بيت 

حانون.

خطر على األطفال
د. نبيل الربقوين امل�ص��رف على م�صت�صفيات االأطفال 
واحل�ص��انات يف غزة، اأكد يف حديث لل��راأي، اأن نق�ض 
الوق��ود ونف��اده يوؤث��ر على غ��رف العناي��ات املركزة 
�ص��واء للأطف��ال حديثي ال��والدة اأو االأطفال ب�ص��كل 

ع��ام، كم��ا اأن االأجهزة حتت��اج اإىل كهرب��اء وبالتايل 
لوق��ود، م�ص��را اإىل اأن هن��اك اأق�ص��ام حيوية تعاين 
نتيج��ة لذل��ك، وهي اأق�ص��ام اأمرا���ض القلب واأق�ص��ام 
الط��وارئ وخا�ص��ة تبخ��رة االأطف��ال الت��ي حتت��اج 

للكهرباء.
وح��ول اإمكانية توقف م�صت�ص��فى الدرة للأطفال عن 
تقدمي خدماته، قال الربقوين:" اإن م�صت�صفى الدرة 
�صيتوقف عمله ب�صبب وجود اأق�صام حيوية للأطفال 
تعم��ل على الكهرب��اء، يف وقت اأن الوق��ود املوجود ال 
يكفي �ص��وى اأيام قليلة جدا"، مو�صحا اأن م�صايف غزة 
تتعام��ل مع تل��ك االأزمة م��ن خلل تقنن ا�ص��تخدام 
غ��رف  يف  الكهرب��اء  �ص��اعات  وا�ص��تغلل  الكهرب��اء، 

خطرة وحيوية.
ولف��ت اإىل وج��ود نق���ض يف االأدوي��ة داخ��ل م�ص��ايف 
القطاع، بن�صبة تتجاوز %50 ومنها القطن وال�صا�ض 
وامل�ص��تلزمات  االأدوي��ة  م��ن  وغره��ا  والق�ص��طرة 

ال�صرورية.
ب��دوره ق��ال، حممود �ص��اهر ممث��ل منظمة ال�ص��حة 
الو�ص��ع  تراق��ب  املنظم��ة  اإن  غ��زة:"  يف  العاملي��ة 
ال�ص��حي يف قطاع غزة وتعمل الإيجاد حلول للأزمات 

املختلفة".
منح��ة  هن��اك  اإن  �ص��حفي:"  ت�ص��ريح  يف  واأ�ص��اف 
اأوروبية مبليون دوالر للأدوية وامل�ص��تهلكات الطبية 
للخدم��ات احليوية، وهناك ات�ص��االت م��ع احلكومة 
األ��ف �ص��يكل ل�ص��مان  لتنفي��ذ منح��ة ملي��ون و800 
ا�ص��تمرارية العمل ال�صحي يف غزة، واأن االأمر ال زال 
�ص��عبا لكن ناأمل اأن يك��ون هناك اأفق الإيجاد م�ص��ادر 

متويلية حلل االأزمتن". 

نفاد %50 من األدوية

المرضى بخطر.. مشافي غزة خارج الخدمة بسبب نفاذ الوقود 
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احذروا من السكر.. أطباء فرنسا ينددون بحسومات "نوتيال"

غزة- الراأي
مل تل��ق التخفي�ص��ات الت��ي اأجريت على اأ�ص��عار 
علب "نوتيل" يف عدة متاجر كربى يف #فرن�صا، 
عل��ى  للت�ص��ابق  وت�ص��ارب  بتداف��ع  وت�ص��ببت 
ال�صراء، ا�صتح�ص��ان طلب #طب_االأ�صنان يف 
البلد، الذين نددوا ب� "عدم ات�صاق" جهود احلّد 

من ا�صتهلك ال�صكر.
وج��اء يف بي��ان �ص��ادر ع��ن االحت��اد الوطن��ي 
اجلمع��ة:  "يوني�ص��د"،  االأ�ص��نان  ط��ب  لط��لب 
"ماذا �صيحل بحملة مكافحة التدخن لو قامت 
مكاتب بيع ال�ص��جائر بتخفي�ض االأ�صعار بن�صبة 

و�صحاها؟". ليلة  % بن   70
متاج��ر  و�صل�ص��لة  ال�ص��لطات  االحت��اد،  ودع��ا 
"انرتمار�ص��يه" التي اأطلقت حملة احل�ص��ومات 
عل��ى  �ص��ريبة  فر���ض  فك��رة  "تدار���ض  اإىل 
�ص��ريبة  فر�ض  بعد  #املنتجات_ال�ص��كرية"، 

على #امل�صروبات_املحلة.

وت�ص��اءل: "م��اذا ينف��ع جمه��ود ط��لب علوم 
اإىل  جدي��ا  الدول��ة  تتط��رق  مل  اإن  ال�ص��حة 

م�صاألة الوقاية بكل تفا�صيلها؟".
وذّك��رت النقاب��ة بتو�ص��ية منظم��ة ال�ص��حة 
العاملية التي تن�ص��ح بعدم ا�ص��تهلك اأكرث من 

يوميا. ال�صكر  من  غرامًا   25
وتق��ّدم متاج��ر "انرتمار�ص��يه" م��ن اخلمي�ض 
اإىل ال�ص��بت ح�ص��ومات بن�ص��بة 70 % عل��ى 
كرمية ال�ص��وكوال للدهن م��ن ماركة "نوتيل"، 
التي ت�صنعها جمموعة "فريرو" االإيطالية. 
وبات��ت العلب��ة التي تبل��غ زنته��ا 950 غراما 

تباع ب�صعر 1،41 يورو بدال من 4،50.

واأعرب��ت "ف #يري��رو" عن عدم ر�ص��اها عن 
ه��ذه احلمل��ة الت��ي ت�ص��ببت بتداف��ع �ص��ديد 
ه��ذه  عل��ى  املتهافت��ن  الزبائ��ن  اأو�ص��اط  يف 

املنتجات.

غزة- الراأي
يف  املدني��ة  االأح��وال  مكات��ب  اأ�ص��درت 
اخلم�ص��ة  الداخلي��ة  وزارة  مديري��ات 
الع��ام  خ��لل  غ��زة  قط��اع  مبحافظ��ات 
اآالف  م��ن106  اأك��رث  2017م  املا�ص��ي 
و�ص��لمتها  خ�ص��راء  هوي��ة  بطاق��ة 
للمواطن��ن يف وق��ٍت قيا�ص��ي بحي��ث مل 
يتع��دى اإجن��از معامل��ة بطاق��ة الهوي��ة 

�صاعات الدوام اليومي للموظفن.
االأح��وال  مكات��ب  تقاري��ر  وبح�ص��ب 
يف  الهوي��ات  دائ��رة  �َص��لَّمْت  املدني��ة 
مديري��ات الداخلي��ة باملحافظات 106 
خ�ص��راء  هوي��ة  بطاق��ة  و257  اآالف 
 1/1 ب��ن  الواقع��ة  الف��رتة  خ��لل 
 291 اإىل31/12/2017م،بواق��ع 
بطاقة هوية يوميًا �صملت بطاقة هوية 
اأوىل ،وبدل بالية ، وبدل فاقد، وهويات 

اأوىل لطلبة وطالبات املدار�ض.
وقت قيا�صي

ووفق��ًا للتقاري��ر ال�ص��ادرة ع��ن مكات��ب 
االأح��وال املدنية يف مديريات الداخلية 
غ��زة  داخلي��ة  �َص��لَّمْت   " باملحافظ��ات 
 35 املا�ص��ي  الع��ام  خ��لل  املواطن��ن 
خ�ص��راء  هوي��ة  بطاق��ة  و583  األ��ف 
الأبن��اء املحافظ��ة ،فيما �َص��لَّمْت داخلية 
خانيون���ض 21 األ��ف و19 بطاق��ة هوية 
ا�ص��تخراج  بطلب��ات  تقدم��وا  ملواطن��ن 
هويات اأوىل اأو ا�ص��تبدال هوية بالية اأو 

ا�صتخراج هوية بدل فاقد .
بدوره��ا �َص��لَّمْت داخلي��ة ال�ص��مال خلل 
الع��ام املن�ص��رم 18األ��ف و974 بطاق��ة 
هوي��ة للمواطن��ن يف املحافظ��ة ، فيم��ا 

�َصلَّمْت داخلية الو�ص��طى 17األف و272 
بطاقة هوية الأبناء �صعبنا يف املحافظة 
، اأم��ا داخلي��ة رفح فق��د �َص��لَّمْت 13 األف 
يف  ملواطن��ن  هوي��ة  بطاق��ات  و409 

املحافظة اجلنوبية.
ويتم ت�ص��ليم الهويات اخل�ص��راء االأوىل 
الأ�ص��حابها يف وقٍت قيا�صي داخل مكاتب 
وال  املحافظ��ات؛  يف  املدني��ة  االأح��وال 
يتع��دى اإجن��از معامل��ة بطاق��ة الهوي��ة 
�ص��اعات ال��دوام اليوم��ي ،ويف احل��االت 
االإن�ص��انية يت��م فت��ح مكات��ب الداخلية 
لتلبي��ة  الر�ص��مية  االإج��ازات  ويف  لي��ًل 

احتياجات املواطنن .
وم��ن ب��اب التخفيف عل��ى اأبناء �ص��عبنا 
يف قط��اع غزة توا�ص��لت وزارة الداخلية 

مع ع�ص��رات املدار�ض يف حمافظات قطاع 
غزة ،حيث مت ت�صليم الطلب من ال�صباب 
والفتي��ات )مواليد 2002م( االآالف من 
بطاق��ات الهوية اخل�ص��راء االأوىل على 
مقاع��د الدرا�ص��ة يف مدار���ض الثانوي��ة 
ب��ن  للتن�ص��يق  كثم��رة  ،وذل��ك  العام��ة 
مديري��ات وزارة الداخلي��ة ومديري��ات 

الرتبية والتعليم يف املحافظات.

كم��ا ون�ص��قت وزارة الداخلي��ة م��ع كتبة 
العرائ���ض ملراعاة احلالة االقت�ص��ادية 
الأبن��اء �ص��عبنا يف قطاع غ��زة ، حيث مت 
خف���ض تكلفة بطاقة الهوية اخل�ص��راء 
عل��ى طلب املدار���ض من 35 �ص��يكل اإىل 

فقط. �صيكل   28

غزة – الراأي:
ق��ال وكي��ل وزارة ال�ص��حة بغ��زة يو�ص��ف اأبو 
الري�ض، اإن االأر�ص��دة ال�ص��فرية من االأدوية 
يف م�صت�ص��فيات قطاع غزة، و�صلت اإىل 45% 
م��ن قائم��ة االأدوي��ة االأ�صا�ص��ية و %16 من 
اأ�ص��ناف اأخرى �ص��تدخل �ص��من تلك القائمة 

خلل اأيام.
وذك��ر اأن االأدوي��ة القريبة م��ن النفاذ تقدم 
خدمات هامة وحيوية و�ص��رورية يف اأق�ص��ام 
والعناي��ة  االأطف��ال  وح�ص��انات  العملي��ات 
الت�ص��نجات  واأدوي��ة  واملخت��ربات  املرك��زة 
وال�ص��رع واأدوي��ة ال�ص��رطان واأدوية الف�ص��ل 

الكلوي.
جاء ذلك خلل لقاء طارئ مع جلنة املتابعة 
العلي��ا لف�ص��ائل العم��ل الوطن��ي واالإ�ص��لمي 
يف قط��اع غ��زة، االأح��د، لو�ص��عهم يف �ص��ورة 
يته��دد  ال��ذي  الكارث��ي  الو�ص��ع  م�ص��تجدات 

منظومة العمل ال�صحي احلكومي يف غزة.
واأك��د اأب��و الري���ض ان��ه وم��ع زي��ادة �ص��اعات 
امل�صت�ص��فيات  ع��ن  الكهربائ��ي  التي��ار  ف�ص��ل 
وزيادة االحتياج من الوقود وال�صوالر اللزم 
لت�ص��غيل املول��دات، كل ذل��ك اأدى اإىل زي��ادة 
عب��ئ كب��ر وخط��ر عل��ى ا�ص��تمرار اخلدمة 
عل��ى  الق��درة  ع��دم  اأو  توقفه��ا  وخط��ورة 

تقدميها للمر�صى بال�صكل الطبيعي.
تك��ون  ب��اأن  احل�ص��ور  الري���ض  اأب��و  وطال��ب 
هناك خطوات م�ص��رتكة لرفع �ص��وت املر�صى 
وع��دم  الفل�ص��طينية  وللقي��ادة  للحكوم��ة 
انتظار ما هو اأ�ص��واأ مع الت�ص��ريحات ال�صعبة 
التي حتدث بها من�صق االأمم املتحدة اخلا�ض 
لعملية ال�ص��لم يف ال�ص��رق االأو�صط نيكوالي 

ميلدين��وف ع��ن ع��دم توف��ر اأي��ة موؤ�ص��رات 
لدعم ال�صحة يف غزة بالوقود.

ولف��ت اإىل اأن م��ا تبذل��ه ال��وزارة عل��ى مدار 
اجله��ات  كاف��ة  م��ع  توا�ص��ل  م��ن  ال�ص��اعة 
واملوؤ�ص�ص��ات  الر�ص��مية  واجله��ات  الداعم��ة 
لتطوي��ق االأزم��ة الت��ي بات��ت ت�ص��رف عل��ى 

مرحلة كارثية.
وح��ذر م��ن اأن تفاقم الو�ص��ع الكارث��ي الذي 
يعي�ص��ه القطاع ال�ص��حي من �ص��اأنه اأن يفر�ض 
بتوق��ف  م�ص��بوقة  وغ��ر  �ص��عبة  خي��ارات 
ال�ص��اعات  خ��لل  العم��ل  ع��ن  م�صت�ص��فيات 
القليل��ة القادمة، وهو ما حدث من م�صت�ص��فى 

بيت حانون.
وق��ال اإن كافة املعطيات عل��ى االأر�ض وغياب 
اأي اأف��ق الإخراج الو�ص��ع ال�ص��حي م��ن دائرة 
االأزمات اخلانقة  يتطلب منا جميعا التداعي 
حق��وق  الإنق��اذ  اجله��ود  وتن�ص��يق  لتوحي��د 
املر�ص��ى العلجية واخلدمات ال�ص��حية التي 

تعمل باإمكانيات م�صتنزفة.
ب��دوره، اأكد خالد البط�ض القيادي يف حركة 
اجلهاد االإ�ص��لمي با�صمه وبا�صم كافة ممثلي 
قوى وف�صائل العمل الوطني واالإ�صلمي، اأنه 
ال ميك��ن باأي حال م��ن االأحوال ال�ص��مت عن 
هذا الو�ص��ع ال�صحي الكارثي. و�صدد على اأنه 
من واج��ب اجلمي��ع التداعي الإخ��راج العمل 
ال�ص��حي م��ن اأزماته و�ص��مان توف��ر االأدوية 
وامل�صتهلكات الطبية. وطالب البط�ض اجلميع 
برفع �ص��وت املر�ص��ى ودعم حقوقه��م، داعيا 
احلكوم��ة والقيادة الفل�ص��طينية اإىل اتخاذ 
الإنه��اء  وال�ص��رورية  العاجل��ة  االإج��راءات 

م�صببات تلك االأزمات امل�صتمرة .

الداخلية ُتصدر 106 آالف بطاقة هوية 
للمواطنين خالل 2017

حذر من خيارات صعبة وغير مسبوقة

أبو الريش: 45 % من األدوية 
بمستشفيات القطاع رصيدها صفر
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وقفة اجتجاجية لموظفي وكالة الغوث "األونروا" في مدينة غزة، أمام مكتب تنسيق الشئون 
اإلنسانية لألمم المتحدة, رفضًا لتقليص اإلدارة األمريكية مساعداتها..
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ثالث سيناريوهات
الكاتب واملحلل ال�صيا�ص��ي ح�ص��ام الدجني 
ق��ال ل�"ال��راأي" اأن اأف�ص��ل اخلي��ارات التي 
تاأم��ل ال�ص��عب الفل�ص��طيني بتحقيقه��ا هي 
امل�ص��احلة الفل�صطينية، فهي اأق�صر الطرق 
واأق��ل تكلف��ة واأق��ل جه��د ع��ن اخلي��ارات 

املفرت�صة االأخرى.
وتوق��ع الدجن��ي يف خي��اره االأول اأن يدفع 
رئي���ض ال�ص��لطة حممود عبا���ض مبزيد من 
العقوب��ات املفرو�ص��ة عل��ى قط��اع غزة يف 
حال تنازل عن خيار امل�صاحلة، منوهًا اإىل 
م�صاعفته للأزمات التي �صتودي قطاع غزة 
نحو الهلك وجتوي��ع املواطنن يف طريقة 
لركل القطاع بكل ما فيه من اأوجاع ومعاناة 

واأالآم.
وافرت���ض الدجني يف خي��اره الثاين عودة 
القط��اع ملا قب��ل توقيع امل�ص��احلة، وا�ص��فًا 
اخلي��ار بال�ص��فري ال��ذي ال قيمة ل��ه، "لن 
ت�ص��تطيع حرك��ة حما���ض فر���ض حكمه��ا 
بطريقة مو�ص��وعية على قط��اع غزة، ولن 
ت�صتطيع اإدارة امل�صهد ال�صيا�صي بعد زوبعة 

من االزمات و�صنوات من احل�صار".
اأم��ا عن خي��اره الثال��ث فقد ق��ال الدجني 

ه��و  دح��لن  تي��ار  م��ع  احل��وار  ع��ودة  اأن 
خيار مط��روح، ولكن ال ميك��ن اأن يتم عليه 
دون املوافق��ة االأمريكي��ة علي��ه، ويحت��اج 
اإقليمي��ة دولي��ة، ل�ص��د العج��ز  متطلب��ات 
اأحدث��ه  ال��ذي  واالإن�ص��اين  االقت�ص��ادي 

رئي�ض ال�صلطة حممود عبا�ض.
وو�ص��ف الدجن��ي اخلي��ار الثال��ث باخليار 
املنطق��ي واالأق��رب للحقيقة واال�ص��تيعاب 
الفل�ص��طيني ب�ص��كل عام، منوها اإىل اأّن اأي 
ق��رار ال ميكنه اأن يرى الن��ور دون اخلروج 
م��ن حت��ت العب��اءة االأمريكي��ة وموافق��ة 

اإدارة دونالد ترامب �صخ�صيا عليه.

أربع توجهات
��ل الكات��ب واملحلل ال�صيا�ص��ي ح�ص��ام  وف�صّ
الدجن��ي يف ردات الفع��ل امليداني��ة الت��ي 
ال�صيا�ص��ية  اخلي��ارات  م��ع  �ص��تتعاطى 
العقيمة، يف حال توقف م�ص��روع امل�صاحلة 

بفعل القرارات ال�صيا�صية العليا.
وتوقع كذلك مع املحدثات ال�صيا�صية اأربع 
توجه��ات ميك��ن له��ا اأن تخرج عن �ص��يطرة 
القرارات ال�صيا�ص��ية اجلافة، وهي تخت�ض 
بال�ص��ارع الفل�ص��طيني ال��ذي يدي��ر نف�ص��ه 
افرت���ض  الت��ي  التوجه��ات  اأوىل  بنف�ص��ه. 

الدجن��ي حدوثها، وهي االنفجار ال�ص��لمي 
يف وج��ه االحتلل، والذي ميكن من خلله 
اأن يح��دث ا�ص��تنفار �ص��عبي خمي��ف لدولة 
الكي��ان، حي��ث يتوج��ه النا���ض الأرا�ص��يهم 
املحتلة واإح��داث اإرباك وجبهة �ص��اغطة 
الإح��داث انفراج��ات حقيقي��ة وملمو�ص��ة 
عل��ى اأر���ض الواق��ع، وه��و ميك��ن اأن يقل��ق 
للتن��ازل  ويدفع��ه  االإ�ص��رائيلي  اجلان��ب 

وتخفيف ال�صغط.
اإح��داث  يف  تتلخ���ض  التوجه��ات  وث��اين 
انفج��ار ع�ص��كري كبر يف وج��ه االحتلل، 
وه��ذا التوجه ميكن ل��ه اأن يخلط االأوراق، 
فهدف العمل الع�ص��كري هو حترري بامتياز 
وال يتمرك��ز هدف��ه يف حت�ص��ن االأو�ص��اع 

املعي�صية وهو خيار موؤمل اإىل حد كبر.
اأم��ا ثال��ث توجه فه��و يتحدث عن �ص��فقة 
اال�ص��رائيلي  اجلانب��ن  ب��ن  تب��ادل 
الرهائ��ن  ع��ن  واالف��راج  والفل�ص��طيني، 
االأ�ص��رى ل��دى املقاوم��ة، ما ميكن��ه اأن يغر 
ويقلب موازين القوة لت�صبح يف قب�صة غزة 

من جديد.
واآخر توجه حتدث عنه الدجني، وهو فتح 
احلدود وان�ص��حاب قوات االأجهزة االأمنية 
احلامي��ة للح��دود، ورف��ع الي��د كامل��ة عن 

مطلق��ي ال�ص��واريخ، واإف��لت االأمن ب�ص��كل 
عام مبا ي�ص��ر بامل�ص��لحة العربية امل�صرية 

اال�صرائيلية.

الفشل ال يعني العودة
واتفق الكاتب واملحلل ال�صيا�ص��ي م�ص��طفى 
الدجن��ي يف  املحل��ل ح�ص��ام  م��ع  ال�ص��واف 
مكامل��ة هاتفية م��ع "ال��راأي"، حيث اعتقد 
ال�ص��واف بق��اء قط��اع غ��زة عل��ى م��ا ه��و 
عليه من اأزمات وح�ص��ار وركود اقت�ص��ادي 
ومعي�ص��ي ومت��دين، وذلك مع بق��اء اللجنة 
بق��اء  وم��ع  جموده��ا،  عل��ى  االإداري��ة 

امل�صاحلة "مكانك �صر".
الوا�ص��ح يف جمري��ات  اأن  ال�ص��واف  وق��ال 
الواق��ع ال تب�ص��ر بخ��ر، حي��ث كان اآخ��ر 
امل�ص��لحة  يف  ت�ص��ب  ال  الت��ي  االإج��راءات 
العامة وال تتنا�صب مع �صعوبة الواقع وهي 
زي��ادة قيم��ة ال�ص��ريبة امل�ص��افة وتفعي��ل 
العم��ل به��ا، وهو ما ي�ص��ارك يف ك�ص��ر قطاع 

غزة وك�صر اقت�صاده.
م�ص��روع  ف�ص��ل  اأن  عل��ى  ال�ص��واف  واأك��د 
امل�ص��احلة ال يعني عودة حما�ض للحكم من 
جدي��د، م�ص��يفا اأن قطاع غ��زة يبحث على 
م��ن يت��وىل اأم��ره، يف حال��ة و�ص��ع اجلميع 

اأمام نف�صه يف وقت ال تعرتف فيه احلكومة 
بوجودها وفاعليتها يف قطاع غزة.

واأك��د ال�ص��واف عل��ى تخمين��ات الدجن��ي 
باإمكاني��ة ح��دوث انفج��ار �ص��عبي، منوه��ًا 
اإىل �ص��عوبة حتدي��د اجتاهات��ه املتوقعة، 
ويتحم��ل قط��اع غزة اأي�ص��ا اأعب��اء اختيار 

اجلهة احلاكمة الأموره.
وحّم��ل ال�ص��واف امكاني��ة االإر�ص��اء عل��ى 
واحدة من اخليارات املتوقعة متوقف على 
القرار االأمريكي يف ت�صر مركب امل�صاحلة، 
اأن  اأيق��ن  حينم��ا  عبا���ض  اأن  ق��ال  حي��ث 
الق��رار امل�ص��ري ال ي�ص��كل رادعًا اأ�صا�ص��ا له 
وانه مرتبط بال�ص��وء االأخ�صر االأمريكي، 

وعليه لن يتغر �صيء اإال بقرار اأمريكي.
لذلك حت��ى واإن وافقت م�ص��ر على واحدة 
ي��د  له��ا  لي���ض  املفرو�ص��ة،  م��ن اخلي��ارات 
يف ت�ص��ير املرك��ب اإال م��ن حت��ت العب��اءة 
االأمريكية، ما يوفق االأ�صباب الفل�صطينية 
اجله��ود  �ص��خ  يف  والدولي��ة  والعربي��ة 

املعاك�صة ل�صالح املنطقة.
كل ذل��ك مرتب��ط  بانته��اء عم��ل اللجن��ة 
االإداري��ة بع��د اخلام�ض من �ص��هر �ص��باط، 
والتوجه��ات  التوقع��ات  ترتت��ب  وعلي��ه 

وال�صيناريوهات املتوقعة.

بعد الخامس من "شباط" غزة أمام خيارات قاسية!
غزة- الراأي- اأالء النمر

يف حزمة ف�ص��ول االأزمات التي مير بها قطاع 
غزة، ت��زداد التوقعات بانتكا�ص��ة االأو�ص��اع 
والنف�ص��ية  واالجتماعي��ة  االقت�ص��ادية 
العقلي��ة  ا�ص��تمرت  اإذا  م��ا  واالإن�ص��انية، 
ال�صيا�ص��ية عل��ى حاله��ا يف عرقل��ة طري��ق 
امل�صاحلة واإمتامها على اأكمل وجه ا�صتكمااًل 

ملوؤام��رات فر�ض احل�ص��ار واإبق��اء القطاع يف 
الزاوية.

�صل�ص��ة من اخليارات ال�ص��عبة والقا�ص��ية يف 
اآن واح��د بات��ت تنتظ��ر قط��اع غ��زة، وذلك 
االأمريكي��ة  الوالي��ات  متن��ح  مل  ح��ال  يف 
ال�ص��وء االأخ�ص��ر لرئي���ض ال�ص��لطة حممود 
عبا�ض باإمتام م�ص��روع امل�ص��احلة بلّم ال�صمل 

الفل�صطيني ال�صيا�صي يف �صف واحد.
الرق��م "�ص��فر" ه��و ع��دد االإجن��ازات الت��ي 
تقدم��ت به��ا اللجن��ة االإدارية الت��ي توكلت 
ب��اإدارة مه��ام قط��اع غزة من��ذ �ص��هر اأكتوبر 
من الع��ام املن�ص��رم وحتى اخلام�ض من �ص��هر 
فرباي��ر، فلم يتبقى على وجودها �ص��وى اأيام 

قليلة �صتمهد ملرحلة جديدة.
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إعداد / جمعية واعد لألسرى والمحررين

اإعداد/جمعية واعد للأ�صرى واملحررين
القد���ض  م��ن  طف��ًل  وخم�ص��ون  خم�ص��ة 
�ص��جون االحت��لل يف  املحتل��ة يقبع��ون يف 
ق�ص��ٍم للأ�ص��بال يف �ص��جن جمدو، يتعر�صون 
للعتداء املبا�ص��ر من��ذ االعتقال، ويف فرتة 
التحقي��ق، وداخل االأ�ص��ر، ويقفون يف وجه 
باجن��ازاٍت  واالنته��اكات،  االإج��راءات  كل 

علمية وثقافية داخل االأ�صر.
ال�ص��بل املقد�ص��ي املح��رر موؤي��د اأب��و ميال��ة 
القد���ض  يف  �ص��لوان  بل��دة  م��ن  )17عام��ًا( 
املحتل��ة، هو اأح��د هوؤالء االأطفال اأ�ص��حاب 
الق�ص���ض العلمي��ة الناجح��ة، وق��د اعتقل 
يف  مك��ث  اأن��ه  كم��ا  �ص��ابقة،  م��رات  ع��دة 
بتهم��ة  14�ص��هرًا؛  االأخ��ر  االعتق��ال 
اإلق��اء احلج��ارة عل��ى امل�ص��توطنن واإلق��اء 

الزجاجات احلارقة.
يروي ال�ص��بل املحرر اأبو ميالة عن جتربته 
االعتقالي��ة فيقول”االعتق��ال للأطفال يف 
القد�ض ل��ه اإجراءات قا�ص��ية عليه��م، تبداأ 
م��ن حلظ��ة االعتق��ال االأوىل، والت��ي تكون 
فيها التفا�ص��يل موؤملة للغاي��ة، ففي البداية 
ال يتم التفاهم مع الطفل املعتقل من القد�ض 
املحتل��ة، اإال من خلل لغة ال�ص��رب وال�ص��تم 
وا�ص��تخدام  النابي��ة  واالألف��اظ  واجل��ر 
واملعن��وي،  اجل�ص��دي  للإي��ذاء  االأدوات  كل 
وت�ص��تمر ه��ذه الف��رتة حت��ى الو�ص��ول اإىل 
مركز حتقيق امل�صكوبية، وهناك يبداأ ف�صل 

جديد من العذاب”.

انتهاكات التحقيق
ي�ص��تكمل اأبو ميال��ة حديثه فيق��ول”يف مركز 
حتقي��ق امل�ص��كوبية هن��اك غ��رف رق��م 4 وهي 
�ص��يئة ال�ص��يت وال�ص��معة، ومينع دخ��ول والد 
الطف��ل اأو ال�ص��بل املعتق��ل اإليها، رغ��م اأنه حق 
يكفل��ه القانون، ويف داخل الغرفة يكون هناك 
اأك��رث م��ن حمق��ق ينتظ��رون الطف��ل املعتق��ل 
بالتهدي��د وال�ص��راخ وال�ص��تم، ويك��ون الطف��ل 
لوحده بدون اأي �ص��خ�ض من اأقاربه، وي�ص��طر 
يتوق��ف  ال�ص��بل للع��رتاف حت��ى  اأو  الطف��ل 

اأب��و  يوؤك��د  وال�ص��رب”.  وال�ص��راخ  التهدي��د 
ميال��ة ب��اأن معظم االأطفال يف �ص��جن جمدو يف 
ق�ص��م االأطفال، مت انتزاع االع��رتاف منهم من 
خلل غرف رقم 4 يف امل�صكوبية، وما حدث مع 
الطفل اأحمد منا�ص��رة وال�صريط الذي انت�صر 
واملت�ص��من م�ص��اهد التهديد وال�صراخ عليه كي 

يعرتف بالتهمة املفربكة، يحدث معهم اأي�صًا.
ي�ص��رح ال�ص��بل املح��رر اأب��و ميال��ة ع��ن ظروف 
وال  ملب���ض  وال  ع��لج  ”ال  قائ��ل ً ال�ص��جن 
ال�ص��تاء، ويج��ري اقتح��ام  اأغطي��ة يف ف�ص��ل 
ليل��ي وتفتي���ض ع��اري واإذالل يوم��ي، فه��ذا ما 

يواجه��ه الطف��ل االأ�ص��ر، فاأنا كن��ت اأعاين من 
اأمل يف كتف��ي ومل يت��م علج��ي، وكن��ت اأنتظر 
خروج��ي وحت��رري ك��ي اأتعال��ج، اإ�ص��افة اإىل 
ع��دم اإدخال امللب���ض اخلارجي��ة والداخلية، 
اإال ب�ص��روط عن�صرية”. ال�ص��بل املحرر موؤيد 
اأب��و ميالة تعر���ض اإىل حادث��ة جعلته يعي�ض 
توت��رًا نف�ص��يًا قا�ص��يًا متث��ل باعتق��ال والدته 
و�ص��قيقته ال�ص��غرى حيث ق��ال” يف االعتقال 
ال�صابق مت اعتقال والدتي و�صقيقتي ال�صغرى 
يف وقت الزيارة، فبعد اأن رف�صت اأمي التفتي�ض 
العاري م��ن قبل املجن��دة ودافعت عن نف�ص��ها، 

عل��ى  واإيقاعه��ا  املجن��دة  بدف��ع  اتهامه��ا  ومت 
االأر���ض”. يعل��ق اأبو ميالة على ه��ذه احلادثة 
فيقول”مل يتم اإخب��اري باعتقال اأمي من قبل 
م�ص��لحة ال�ص��جون، وكذب��وا عل��ي بقوله��م اأن 
والدتي بخر ومل حت�ص��ر للزي��ارة، وبعد فرتة 
علمت باعتقال اأمي و�صقيقتي، وقد مت االإفراج 
عنهما بعد التنكيل بهما واعتقالهما لعدة اأيام، 
وه��ذا احلادث يح��دث مع معظ��م االأهايل عند 
الزي��ارة، حيث يتم ا�ص��تفزازهم ب�ص��كل متعمد 

ملنع الزيارة”.

آثار االعتقال
وع��ن قيمة التجرب��ة االعتقالية ق��ال املحرر 
ت�ص��قل  االعتقالي��ة  التجرب��ة  ميال��ة”  اأب��و 
�صخ�صية االأ�صر، وتعطيه قوة وثقة يف نف�صه، 
فعلى �صعيدي ال�صخ�صي دخلت �صبًل ومل يوؤثر 
االعتقال على نف�صيتي وقمت بتقدمي امتحان 
و�ص��وف  جي��د  مبع��دل  وجنح��ت  التوجيه��ي 
اأكم��ل تعليمي اإم��ا يف جمال تخ�ص���ض الرتبية 

الريا�صية اأو تخ�ص�ض العلوم ال�صيا�صية”.
ي�ص��يف اأب��و ميال��ة “جت��ارب االعتق��ال الت��ي 
خ�ص��تها والتعذيب اجل�ص��دي والنف�صي املرافق 
ل��كل عملي��ة اعتق��ال زاد م��ن قوة �صخ�ص��يتي، 
االأعب��اء،  حتم��ل  يف  نف�ص��ي  عل��ى  واعتم��دت 
ونه�صت بنف�صي ب�صكل اأغاظ م�صلحة ال�صجون 
الوحي��دة  جتربت��ي  تك��ن  ومل  و�ص��باطها، 
نه�ص��وا  اأطف��ال  فهن��اك  النج��اح،  �ص��ناعة  يف 
باأنف�ص��هم وتعلم��وا مه��ارات علمي��ة وثقافي��ة 

تفيدهم يف معرتك احلياة بعد التحرر”.

الشبل مؤيد أبو ميالة: مقدسٌي تحدى 
األسر وحقق إنجازًا علميًا خلف قضبانه

غزة- الراأي
متكن خمترب زراعة االن�ص��جة التابع 
ل��وزارة الزراعة بغزة من زراعة نبات 
اال�ص��تيفيا بتقني��ة زراعة االأن�ص��جة 
وهو حملي بديل لل�ص��كر والذي يعرف 

با�صم "الورقة احللوة".
وقال��ت املهند�ص��ة من��ال �ص��بح : " اإن 
خمت��رب زراعة االن�ص��جة جن��ح فعليا 
خمربي��ا  اال�ص��تيفا  نب��ات  اكث��ار  يف 
بجمي��ع مراحل من��وه، حيث مت جلبه 
وهو مبرحلة النمو االأوىل من خمترب 
االن�ص��جة النباتي��ة اخلا�ض بجامعة 
م�ص��ر  بجمهوري��ة  ال�ص��وي�ض  قن��اة 

العربية قبل عدة �صنوات".
واأ�ص��افت " ا�ص��تمرت عمليات االكثار 
ب��وزارة  االأن�ص��جة  زراع��ة  مبخت��رب 
الزراعة رغم احلرب واحل�صار اللذان 
كان لهما االأثر ال�صلبي لتاأخر عملية 

االأقلمة واإنتاج �صتلت اال�صتيفيا".
وتابع��ت " ع�ص��بة اال�ص��تيفيا موطنها 
الرباغ��واي حي��ث وج��د اأن ال�ص��كان 
يف  ي�ص��تعملونها  كان��وا  االأ�ص��لين 
التحلي��ة وكمه�ص��م وم�ص��روب مق��وي 
وعلج مو�ص��عي ل�ص��فاء اجل��روح منذ 

اأكرث من 1500 �صنة".
وتتميز نبتة "اال�صتفيا" الفريدة من 

نوعه��ا باأنه��ا اأحل��ى من ال�ص��كر اخلام 
بثلث مائة مرة وتعترب علج ملر�ص��ى 
ال�صكري وال�صغط املرتفع وهي عبارة 
عن ع�ص��بة عطرية �ص��ديدة احللوة 

ذات خ�صائ�ض تغذية مذهلة.
وحلوته��ا تع��ود ايل طبيعته��ا الت��ي 
ومركب��ات  جزيئ��ات  عل��ى  حتت��وي 
�ص��كرية مع اأنها ال حتتوي علي �ص��كر، 
كم��ا اأن طعمه��ا ممي��ز في��ه القليل من 
امل��رارة وي�ص��به طع��م عرق ال�ص��و�ض، 
وكلم��ا كان��ت م��ن الن��وع اجلي��د قل��ت 
ت�ص��به  ال  وحلوته��ا  فيه��ا،  امل��رارة 
ال�ص��كر  او  الع��ادي  ال�ص��كر  ح��لوة 

وق��د  مقبول��ة  ولكنه��ا  اال�ص��طناعي 
يحت��اج االن�ص��ان ايل ان يتع��ود عل��ى 

طعمها، وفق �صيح.
غني��ة  اال�ص��تيفيا  اأن  اإىل  واأ�ص��ارت 
الربوت��ن  مث��ل  املغذي��ة  بالعنا�ص��ر 
م��ن  "ج"  واك��رث  " و  "اأ  وفيتامين��ات 
النباتية  الربوتين��ات  من  ن��وع   100
ل��دي  اال�ص��تيفيا  فائ��دة  ثبت��ت  كم��ا 
كمكم��ل  ا�ص��تخدامها  عن��د  كثري��ن 

غذائي.
كم��ا  يوج��د يف اال�ص��تيفيا الكث��ر من 
العنا�ص��ر الكيميائي��ة الهام��ة مث��ل : 
حم�ض اال�صكوربيك ، واال�صرتونيولن 

 ، والكال�ص��يوم   ، والبيتاكاروت��ن   ،
والكرومي��وم ، والكوبل��ت ، واحلدي��د 
والنياث��ن  واملنجني��ز  ،واملغني�ص��يوم 
فلفين��و  والريب��و  والبوتا�ص��يوم 
ال�ص��لنيوم وال�ص��يليكون واال�صتيفيول 
اجللوكوزي��دات  وكذل��ك   . والزن��ك 
st - دململعروفة با�ص��م ) اال�صتيفيوزي

ما بن  ق��در  ي�ص��كل  vioside (وهو 
النبات  اأوراق  % م��ن وزن   18 6 ايل 
، ويعت��رب االأكرث حلوة من بن جميع 
العنا�ص��ر االأخ��رى وحلوت��ه متاث��ل 
�ص��كر الطعام  م��رة مثل حلوة   300

املعتاد) ال�صكروز(.

عالج لمرضى السكري والضغط

نجاح زراعة نبات "االستيفيا" في غزة
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غزة- الراأي
اأك��دت وزارة ال�ص��حة يف غ��زة، اتخاذها 
خط��وات تق�ص��فية قا�ص��ية الإطال��ة اأمد 
ال�ص��حية  خدماته��ا  م��ن  ع��دد  تق��دمي 

احل�صا�صة.
وق��ال الناطق با�ص��م الوزارة يف ت�ص��ريح 
اإن  الثلث��اء،  الي��وم  "ال��راأي"  و�ص��ل 
جلن��ة اإدارة االأزم��ة يف ال��وزارة وج��راء 
اال�ص��تنزاف امل�ص��تمر يف الوق��ود املتبق��ي 
للمرافق ال�صحية يف قطاع غزة، اتخذت 
اإج��راءات تق�ص��فية قا�ص��ية الإطالة اأمد 

عدد من خدماتها ال�صحية احل�صا�صة.
وح��ذرت ال��وزارة يف م��ن توق��ف تق��دمي 
خدماتها ال�صحية يف م�صت�صفيات القطاع 
ج��راء نفاذ الوقود من خمازنها لت�ص��غيل 
�ص��اعات  خ��لل  امل�صت�ص��فيات  مول��دات 

انقطاع التيار الكهربائي.
واأعل��ن القدرة اأم�ض عن توقف اخلدمات 
ال�ص��حية يف م�صت�صفي بيت حانون �صمال 
القط��اع، ج��راء نف��اذ الوق��ود وحتوي��ل 
املر�ص��ى املعاجل��ن ب��ه اإىل م�صت�ص��فيات 
اأخ��رى، حم��ذرة م��ن توقف م�صت�ص��فيات 

اأخرى وعلى راأ�صها الدرة للأطفال.

القدرة: خطوات 
تق�صفية الإطالة اأمد 

تقدمي اخلدمة ال�صحية

غزة- الراأي
عق��دت جلنة الرتبية والتعليم العايل 
برئا�ص��ة الوزير �ص��ربي �ص��يدم اليوم 
الثلث��اء اجتماعه��ا ال��دوري وال��ذي 
طاقم��ي  ب��ن  االأوىل  للم��رة  الت��اأم 
ال��وزارة يف ال�ص��فة وغزة ع��رب تقنية 
عدي��د  ملناق�ص��ة  كونفرن���ض  الفيدي��و 

امل�صائل واملحاور اجلوهرّية.
وح�ص��ر االجتماع عن ال�صفة الغربية 
�ص��الح،  ب�ص��ري  د.  ال��وزارة  وكي��ل 
وال��وكلء امل�ص��اعدون ع��زام اأب��و بكر 
وف��واز جماه��د واإيهاب القب��ج، وممثلو 
املحافظ��ات  م��ن  التعليمي��ة  االأ�ص��رة 

ال�صمالية واجلنوبية.
وو�ص��ف �ص��يدم هذا اللقاء بالتاريخي 
م�صتعر�صًا اأبرز التطورات واالإجنازات 
التي ح�ص��لت يف قطاع غزة خا�صًة من 
خ��لل تنفي��ذ برام��ج ع��دة م�ص��رتكة 
م��ن اأهمها دمج التعلي��م املهني والتقني 
بالتعلي��م الع��ام وبرنام��ج املئ��ة ال��ذي 
يف  مدر�ص��ة   100 ت�ص��ييد  ي�ص��تهدف 

غزة.
بذلته��ا  الت��ي  اجله��ود  اإىل  واأ�ص��ار 
ال��وزارة يف �ص��بيل اإعادة م��ا يزيد عن 
ال������ 1200 م��ن املوظف��ن اإىل عملهم 
يف قط��اع غ��زة، وغره��ا م��ن امللف��ات 
والق�ص��ايا االإدارية والفنية التي متت 
متابعته��ا يف القط��اع، داعي��ًا يف الوقت 
ذاته اإىل تكثيف الزي��ارات التبادلية 

بن �صطري الوطن.
واأو�ص��ح اأن عدم و�ص��وح اآلية اجلباية 
يف القط��اع األق��ت بظلله��ا عل��ى تاأخر 
اخلا�ص��ة  اخلط��وات  بع���ض  تنفي��ذ 

ب�ص��رف بع�ض الدفع��ات املالية، موؤكدًا 
اأن ه��ذا املو�ص��وع ُيبح��ث حالي��ًا عل��ى 
خمتل��ف االأ�ص��عدة اأم��ًل يف اإزال��ة اأي 

عوائق تعرتيه.
وتط��رق �ص��يدم اإىل واق��ع التحديات 
القد���ض؛  يف  التعلي��م  يواجهه��ا  الت��ي 
نتيج��ة عمليات "االأ�ص��رلة" والتهويد 
والتحري���ض �ص��د املناه��ج التعليمي��ة، 
الراهن��ة  التح�ص��رات  اإىل  م�ص��رًا 
لتنظيم موؤمتر لدع��م التعليم الوطني 
يف القد���ض والذي ين�ص��جم م��ع جملة 

اخلطوات التي تقودها الوزارة للدفاع 
عن التعليم املقد�صي وحمايته.

املتعلق��ة  املح��اور  بع���ض  اإىل  واأ�ص��ار 
باإقرار قانون التعليم العايل، واملناهج، 
والرقمن��ة، والتعليم ما قبل املدر�ص��ي، 
ومدار���ض التحدي واالإ�ص��رار واالأمل، 
موؤك��دًا اأن الوزارة �صتوا�ص��ل العمل من 
اأجل رفعة التعليم يف جميع حمافظات 
الوطن باعتباره من االأولويات ال�صلبة 

لدعم ركائز الدولة الفل�صطينية.
واأعل��ن �ص��يدم اأن التعليم��ات �ص��درت 

وقف��ة  لتنظي��م  املعني��ة  ل��لإدارات 
الوط��ن  مدار���ض  يف  قريب��ًا  حا�ص��دة 
للت�ص��امن  جميعه��ا؛ بحي��ث تخ�ص���ض 
مع وكال��ة الغوث، ورف�ض اال�ص��تهداف 

االأمريكي لها.
بع���ض  �ص��الح  ا�ص��تعر�ض  ب��دوره، 
الق�ص��ايا الرتبوية املهمة، م�ص��رًا اإىل 
التح�ص��رات لعق��د امتح��ان الثانوي��ة 
العام��ة "االإجناز" للعام الثاين، موؤكدًا 
على �ص��رورة اال�ص��تفادة من التجارب 
النج��اح  ق�ص���ض  وتعمي��م  ال�ص��ابقة 

على امل�ص��توى التعليم��ي والتاأكيد على 
اإىل  منوه��ًا  التطويري��ة  املنطلق��ات 
�ص��رورة االإف��ادة م��ن املعاي��ر املهني��ة 
التي طورتها الوزارة لتاأخذ ح�ص��ورها 

يف منظومة التقييم واملتابعة.
ال��وكلء  عر���ض  جانبه��م؛  م��ن 
امل�ص��اعدون وممثلو االأ�ص��رة الرتبوية 
يف ال�ص��فة وغزة م��ن املديرين العامن 
وروؤ�ص��اء الوح��دات ومدي��ري الرتبية 
اأبرز التطورات احلا�ص��لة على �ص��عيد 
الربام��ج املنفذة يف املدار���ض، موؤكدين 
اأهمي��ة املُ�ص��ي قدم��ًا يف تطبي��ق ه��ذه 

الربامج.
االإيجاب��ي  االأث��ر  ع��ن  حتدث��وا  كم��ا 
ال��ذي تاأت��ى من خ��لل اإع��ادة 1200 
واملديري��ات  لل��وزارة  موظ��ف/ة 
واملدار���ض يف قطاع غزة حتى اللحظة 

بح�صب بيان الوزارة.
ال�ص��بل  اأجن��ع  يف  احل�ص��ور  وتباح��ث 
للت�صدي ملا يواجهه التعليم يف القد�ض 
م��ن هجم��ة احتللي��ة، كم��ا ناق�ص��وا 
يف  القط��اع  مدار���ض  اإ�ص��راك  �ص��بل 
عدد م��ن الربامج التطويري��ة، علوًة 
عل��ى اآلي��ات تنفي��ذ برام��ج التدري��ب 
املختلف��ة للمعلم��ن يف القط��اع �ص��واء 
مل��ن ع��ادوا ملزاولة عمله��م موؤخ��رًا، اأو 
يف جم��ال املناه��ج اجلدي��دة، كم��ا مت 
التطرق الأبرز اال�ص��تعدادات لتحديد 
التخ�ص�ص��ات اللزم��ة للع��ام الق��ادم؛ 
لتوؤخ��ذ بع��ن االعتب��ار ل��دى االإعلن 
عن بدء ا�ص��تقبال التوظيف، وتوقفوا 
عن��د مو�ص��وع الت�ص��كيلت املدر�ص��ية، 

وغرها من الق�صايا.  

الوحدة تتحقق بين غزة والضفة على طاولة لجنة التربية


