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غزة- الراأي _ اآالء النمر
عل��ى ن�س��ق املب��ادئ الثابت��ة الت��ي ال ت��ودع اأجن��دة 
يف  الفل�س��طينية  االأمني��ة  االأجه��زة  ل��دى  العم��ل 
ال�سف��ة املحتل��ة، وعل��ى ذات الطريق��ة دون تاأث��ر 
بال��راأي العام امل�س��اد ل�سيا�س��ة التن�سي��ق االأمني مع 
اأجه��زة املخابرات "اال�سرائيلي��ة"، توا�سل ال�سلطة 
الفل�سطيني��ة ب��ذل طاقاته��ا وخرباته��ا يف تق��دمي 

املعلومات على طبق من ذهب.
عملي��ة البح��ث عن امل�س��وؤول املبا�س��ر لتنفيذ عملية 

نابل���س قب��ل ح��وايل اأ�س��بوع، والت��ي اأعل��ن يف وق��ت 
اأحم��د ج��رار  املط��ارد وه��و  �سخ�س��ية  الح��ق ع��ن 
ال��ذي جنى من عملية اال�س��تباك التي خا�س��ها حيا 
بع��د ا�ست�س��هاد اب��ن عم��ه، تول��ت حيثياته��ا اأجهزة 
املخابرات الفل�س��طينية عنه ب�س��تى الطرق االأمنية 
اخلا�س��ة بها. وقد حتدث االع��ام العربي عن اأن 
االأمن الفل�س��طيني هو الذي �سلم االحتال طرف 
اخليط الذي اأو�س��لهم اإىل معرف��ة هوية منفذي 
عملي��ة نابل���س، حينما بلغ��ت االحت��ال بوجود 

�سيارة حمروقة يف منطقة ما بنابل�س وبناء عليه 
مت تتبعها للو�سول اإىل هوية منفذي العملية.

املرا�س��ل الع�س��كري لاإذاعة العربية اإيال عليما 
ك�س��ف اأن اجلي���س طل��ب م��ن االأجه��زة االأمني��ة 
اإىل  للو�س��ول  مبعلوم��ات،  اإم��داده  الفل�س��طينية 
ج��رار "الذي يتبع خطوات واأ�س��اليب ذكّية حيث 
يبتع��د عن االت�س��االت والتكنولوجي��ا" على حد 

و�سف عليما.
واأ�س��اف اأن ال�سلطة فعًا اأمدت اجلي�س مبعلومات 

عن الدائرة ال�سيقة املحيطة، واملتمثلة باأقرباء 
وح��دة  ا�س��تخدامها  خ��ال  م��ن  ج��رار،  اأحم��د 
للجي���س  تر�س��ل  الت��ي  االإلكرتوني��ة،  التن�س��ت 
اإ�س��ارات ب�س��كل دائم حول جرار فه��ي التي تقود 

حملة البحث عنه.
وتابع عليما اأن ال�س��لطة تريد اإنه��اء ملف اأحمد 
ج��رار؛ الأنه��ا ال تري��د تك��رار من��اذج املطاردي��ن 

ال�س��لطة-  –اأي  واأنه��ا  القدم��اء، 
10تدفع ب��كل قوتها الإع��ادة الهدوء 

اغتيال "جرار"...طعنة غدر جديدة سببها التنسيق األمني



w w w . a l r a y . p sA l r a y  N e w s p a p e r

22  جمادى األولى  1439هـ  /08 فبراير -شباط  2018م
Thursday - 08 Febraury 2018 

تقرير

02

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- عبد اهلل كر�سوع
احل�س��ار  م��ن  عام��ًا  ع�س��ر  اأح��د 
املفرو���س عل��ى قط��اع غ��زة  كان��ت 
الوف��اة  �س��هادة  لكتاب��ة  كفيل��ة 
احلي��اة،  مناح��ي  كاف��ة  عل��ى 
ح��دوث  م��ن  حتذي��رات  و�س��ط 
كارث��ة اإن�س��انية يف ه��ذه امل�س��احة 
واملكتظ��ة  ال�س��يقة  اجلغرافي��ة 
بال�س��كان والت��ي حتتوى عل��ى اأكرث 

من 2 مليون ن�سمة.
�س��ربة تلو االأخ��رى يتلقاها قطاع 
غ��زة وحي��دًا  ومواطن��ن بداخل��ه 
خ��ارت قواه��م وهبط��ت عزائمه��م 
ومل يجدوا معينًا ي�س��ندهم لتحمل 
م�س��اق احلي��اة ال�س��عبة، ال رواتب، 
وال كهرب��اء، وال �س��حة، وال بني��ة 
حتتي��ة، وال اقت�س��اد، فم��اذا تبقى 

للمواطنن؟
وال يخفى الو�سع احلايل الذي مير 
ب��ه القطاع على اأحد بعد انتكا�س��ة 
املواط��ن  اأ�س��ابت  الت��ي  االأم��ل 
الفل�س��طيني نتيج��ة ف�س��ل جوالت 
ح�س��ار  م��ن  زادت  الت��ي  امل�س��احلة 
احل�س��ار  جان��ب  اإىل  غ��زة  قط��اع 

االإ�سرائيلي.
القط��اع  وم��رتدي يف  بائ���س  و�س��ع 
بفعل احل�س��ار اخلانق الذي ت�سدده 
نتيج��ة  الفل�س��طينية  ال�س��لطة 
العقوبات امل�س��تمرة والت��ي تتجدد 
ب��ن الفين��ة واالأخ��رى والت��ي كان 
 %  0.16 اآخره��ا فر���س �س��ريبة 
على �س��ركات االت�س��ال وال�س��ركات 
الك��ربى دف��ع بالعدي��د اإىل اإط��اق 
ا�س��تغاثات كان اآخره��ا  موؤ�س�س��ات 

خريية عدة.
اأق��ل م��ا ميلكن��ه ال�س��كان يف قط��اع 
غ��زة ه��و اإعاء �س��وتهم واإي�س��اله 
احل��دود  خ��ارج  احلي��ة  لل�س��مائر 
فيه��ا  يعي�س��ون  الت��ي  اجلغرافي��ة 
ع��رب اإط��اق ها�س��تاق يحمل و�س��م 
مواق��ع  عل��ى  #اأنقذوا_غ��زة 
"في�س��بوك  االجتماع��ي  التوا�س��ل 

وتويرت" "ها�ستاق ".
وح�سب الن�سطاء فاإن هذه الفعالية 
االأو�س��اع  تفاق��م  ب�س��بب  ج��اءت 
ب�س��ورة  غ��زة  قط��اع  يف  املاأ�س��وية 
كب��رية، والت��ي كان اآخره��ا تفاق��م 
اأزم��ة الكهرب��اء واملي��اه واإنقاطعه��ا 

ب�سكل متوا�س��ل ملدة تزيد ععن 30 
�س��اعة ع��ن اأغل��ب مناط��ق القط��اع 
اأزم��ة املر�س��ى والت��ي  ا�س��افة اىل 
كان��ت بفع��ل وق��ف رئي�س ال�س��لطة 
حمم��ود عبا���س لتحوي��ات العاج 

باخلارج.
مناح��ي  الها�س��تاق جمي��ع  و�س��مل   
احلياة االقت�س��ادية واالجتماعية 
وال�س��حية والنف�س��ية وال�سيا�س��ية 
م��ن  م��ا تبق��ى  واملعي�س��ية؛ الإنق��اذ 
كرامة الأهل غزة ولكن لقد اأ�سمعت 
ل��و نادي��ت حي��ا ولك��ن ال حي��اة ملن 

تنادي .

وضع كارثي
جتمع املوؤ�س�س��ات اخلريية يف قطاع 
غ��زة اأك��دت قب��ل اأي��ام اأن الو�س��ع 
اأ�س��بح كارثيا يف القطاع وو�سل حد 

االنهيار وقد ي�سل اإىل االنفجار.
واأطلق رئي���س التجمع اأحمد الكرد 
ن��داء"  بغ��زة  �س��حفي  موؤمت��ر  يف 
و�س��فه باالأخري يف وج��ه كل اأحرار 
الع��امل واأ�س��حاب ال�س��مائر احلية 
العاج��ل دون اي تاأخ��ري  للتح��رك 

معلن��ا ع��ن انط��اق حمل��ة انق��ذوا 
غ��زة للعم��ل عل��ى حتري��ك الع��امل 
اال�سا�س��ية  االحتياج��ات  لتوف��ري 

ل�سكان القطاع.
واأ�ساف "غزة منكوبة ان�سانيا".

يف  البطال��ة  ن�س��بة  اأن  اأعل��ن  كم��ا 
قط��اع غ��زة تخطت %50 ن�س��فهم 
الو�س��ع  و�س��ل  فيم��ا  ال�س��باب  م��ن 
ح��د  اإىل  غ��زة  قط��اع  يف  ال�س��حي 

اخلطري ال�سديد.
وق��ال": %80 م��ن م�س��انع القطاع 
اأغلقت جزئيا اأو كليًا ب�سبب الو�سع 
االقت�س��ادي ال�س��عب فيم��ا يعت��رب 
اجلان��ب البيئي يف القط��اع من اأكرث 
القطاعات ت�سررا نتيجة احل�سار."
فت��ح  الإع��ادة  م�س��ر  الك��رد  ودع��ا 
مع��رب رف��ح وت�س��هيل حرك��ة املرور 
ودخول الب�س��ائع داعيا املوؤ�س�س��ات 
واجلمعي��ات والهيئ��ات اال�س��امية 
النا�س��طة  واجله��ات  والعربي��ة 
تد�س��ن  اىل  االن�س��اين  الو�س��ع  يف 
حمات الإنق��اذ الو�س��ع الكارثي يف 

القطاع.
وت�س��غيل  غ��وث  وكال��ة  دع��ا  كم��ا 

الاجئ��ن االونروا اىل اال�س��تمرار 
لاجئ��ن  اخلدم��ات  بتق��دمي 
التهدي��دات  رغ��م  تقلي���س  دون 

االمريكية.

انهيار الصحة
جلنة اإدارة االأزمة يف وزارة ال�سحة 
بغزة  اأكدت اأن الو�س��ع ال�س��حي يف 
القطاع دخل مرحلة غري م�س��بوقة 

جراء اأزمة الوقود.
وطالب��ت اللجنة يف ت�س��ريح و�س��ل 
"ال��راأي" اجلهات املانحة بالتدخل 
الفوري الإنهاء االأزم��ة، كما طالبت 
بعم��ل  الكهرب��اء  توزي��ع  �س��ركة 
معاجل��ات عاجلة لتوف��ري الكهرباء 

للم�ست�سفيات على مدار ال�ساعة.
وقال��ت وزارة ال�س��حة اإن خدماتها 
توق��ف  بع��د  م�س��تمر  انح�س��ار  يف 
عدد منها يف م�ست�س��فى بيت حانون، 
وم�ست�سفى الدرة لاأطفال، وحتويل 
االأخ��رى  للم�ست�س��فيات  مر�س��اها 
ب�س��بب نفاد الوقود، فيما �سيتوقف 
املولد الكهربائي يف م�ست�سفى الطب 

النف�سي خال ب�سع �ساعات.

هاشتاق #أنقذوا _غزة.. لقد أسمعت لو ناديت حيا!
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غزة – الراأي - فل�سطن عبد الكرمي
الت��ام  �س��به  االنهي��ار  حال��ة  م��ن  بالرغ��م 
للو�سع االقت�س��ادي بغزة، وتردي الظروف 
املعي�س��ية للمواط��ن الفل�س��طيني يف القطاع 
ال�س��لطة  رئي���س  ق��رار  اأن  اإال  املحا�س��ر، 
الفل�س��طينية حممود عبا�س والذي يق�س��ي 
باإعادة فر�س �س��ريبة القيمة امل�سافة على 
قط��اع غ��زة، زاد الط��ن بل��ة، االأم��ر ال��ذي 
ينذر بتعجيل انهيار االأحوال االقت�س��ادية 
وبالتايل حدوث فو�س��ى اقت�س��ادية عارمة 

مل ت�سهدها غزة منذ �سنوات طويلة.
ويع��اين قط��اع غ��زة م��ن اأو�س��اع معي�س��ية 
ج��دا،  �س��عبة  واقت�س��ادية  واجتماعي��ة 
تفاقمت حدته��ا منذ فر�س الرئي�س عبا�س 
جمموع��ة  املا�س��ي  ني�س��ان/اأبريل  مطل��ع 
م��ن االإج��راءات العقابي��ة، اأبرزه��ا خ�س��م 
30 باملائ��ة م��ن روات��ب موظف��ي ال�س��لطة 
الفل�س��طينية واإحال��ة اأالف منه��م للتقاعد 
املبك��ر، اإىل جان��ب اأزم��ة الكهرب��اء واأزم��ة 
الوق��ود اخلا�س��ة مب�س��ايف القط��اع، ووق��ف 
التحوي��ات الطبية وعدم ار�س��ال االأدوية 

للمر�سى.
تعجيل بانهيار االقت�ساد

اأك��د يف  اخلب��ري االقت�س��ادي نه��اد ن�س��وان 
حدي��ث ل��� "ال��راأي"، اأن ال�س��لطة ت�س��رفت 
باأنانية على ح�س��اب املواطنن املحا�س��رين 
يف غ��زة، خا�س��ة واأن ال�س��لطة عل��ى عل��م 
ودراي��ة مب��ا يواجه��ه القط��اع م��ن اأزم��ات 

متتالية.
وقال ن�سوان:" اإن هناك حمورين جوهرين 
تعمل عليهما ال�س��لطة، وهم��ا جلب العوائد 
املقاطع��ة  ال�س��لطة يف  ل�س��ندوق  النقدي��ة 
من خال فر�س ال�س��رائب على 13 �س��ركة 
كربى يف قطاع غزة، وهي قطاع االت�ساالت 
والبن��وك و�س��ركات التاأمين��ات واالأغذية، 
اإىل جان��ب اأن فر���س هذه ال�س��رائب يوؤدي 
لزيادة حدي��ة االنهيار االقت�س��ادي، وهذا 
ال  �سيا�س��ية  ملعطي��ات  اهلل  رام  تري��ده  م��ا 
تام�س الواقع املعي�س��ي الأك��رث من 2 مليون 

مواطن حما�سر بغزة".
وحذر اخلبري االقت�سادي، من اأن قطاع غزة 
لن ي�س��مد يف ظل الواقع ال�س��عب حتى �سهر 
مار�س 2018، مو�سحا اأن قرار اإعادة فر�س 
ال�سرائب يعجل حالة االنهيار االقت�سادي، 
وبالتايل حدوث فو�س��ى اقت�س��ادية عارمة 

يندرج حتتها الكثري من البنود.

المواطن يدفع الثمن

م��ن جهت��ه ق��ال اخلب��ري االقت�س��ادي ماهر 
الطب��اع يف حدي��ث ل�"ال��راأي":" اإن فر���س 
ال�سرائب هو مر�سوم رئا�سي مل يتم تطبيقه 
عل��ى كافة القطاع��ات، واأن القطاع الوحيد 
ال��ذي �س��وف يتاأثر ه��و قطاع االت�س��االت" 
جوال-وطنية-خدمات االنرتنت"، مو�سحا 
اأن الق��رار مي���س كل مواط��ن ب�س��بب ارتفاع 

قيمة الفواتري واخلدمات املقدمة.
ولفت الطب��اع اإىل اأن القرار ياأتي يف �س��ياق 
توحي��د املنظوم��ة املالي��ة ب��ن قط��اع غزة 

وال�سفة الغربية، وذلك على حد تعبريه.
وعق��ب ق��رار اإعادة فر���س ال�س��ريبة، قرر 
الكثريون من املواطنن بغزة وقف اخلدمات 
و�س��ركات  ج��وال  �س��ركة  م��ع  والتعام��ل 
االت�سال ب�سبب ما اعتربوه تواطوؤا منها مع 

القرار وعدم االحتجاج عليه.

هدف سياسي
ال�سيا�س��ي ح�س��ام  واملحل��ل  الكات��ب  وي��رى 
الدجن��ي، اأن الرئي���س حمم��ود عبا���س قام 
اأه��ل غ��زة م��ن ال�س��رائب �س��ابقا  باإعف��اء 
لي���س م��ن ب��اب امل�س��اندة وتق��دمي الدع��م، 
ولكن حتى ال ت�س��ل �سريبة الدخل جليوب 

حركة حما�س.
ل�"ال��راأي"،  حديث��ه  يف  الدجن��ي  واأو�س��ح 
اأن اإع��ادة فر���س ال�س��رائب هي و�س��يلة كي 
جتبي من خالها حكومة الوفاق-ال�سرائب 
من��ه  عبا���س  الرئي���س  ي�س��تهدف  وعق��اب 

حركة حما�س.
وح��ذر املحلل ال�سيا�س��ي م��ن اأن غ��زة تنهار 
اقت�س��اديا لتاأت��ي هذه ال�س��ريبة وت�س��ايق 
ب�س��كل كب��ري عل��ى اأهايل غ��زة املحا�س��رين 
من��ذ �س��نوات طويل��ة، وهو ال يخدم �س��مود 
الغزي��ن، وياأت��ي اأي�س��ا يف اإط��ار الت�س��ييق 
وال�س��غط على غ��زة واأهلها لتمرير �س��فقة 

القرن بق�سد اأو بدون ق�سد.
وت�س��ادف اع��ادة فر���س �س��ريبة القيم��ة 
امل�سافة بقرار من عبا�س مع اإ�سراب جتاري 
�س��امل �س��اد قطاع غزة يوم االثنن املا�س��ي 
احتجاجا على التدهور االقت�س��ادي احلاد 

وللمطالبة باإعفاء القطاع من ال�سرائب.

المرسوم األخطر
م��ن جهت��ه اعت��رب مرك��ز حماي��ة حلق��وق 
االإن�س��ان، اأن ه��ذا املر�س��وم ه��و االأخطر يف 
�سل�س��لة مرا�س��يم رئا�س��ية �س��درت يف اإط��ار 
حالة ال�س��رورة، موؤك��دا اأن االأزمة القائمة 
اأو  قانوني��ة  ولي�س��ت  �سيا�س��ية  اأزم��ة  ه��ي 
د�س��تورية، واأن ال�س��بيل الوحي��د لتجاوزها 
ه��و ع��رب احل��وار ال�سيا�س��ي، ال م��ن خ��ال 
اإ�س��دار قرارات واتخاذ اإج��راءات ال تقود 

�سوى للمزيد من االأزمات.
ودع��ا املرك��ز يف بيان ل��ه، الرئي���س حممود 
عبا���س اإىل اإع��ادة النظ��ر يف هذا املر�س��وم 
كاف��ة  يف  اأي�س��ًا  النظ��ر  واإع��ادة  واإلغائ��ه، 
من��ذ  ال�س��ادرة  والق��رارات  املرا�س��يم 
القان��ون  اأن  14/6/2007، م�س��ددا عل��ى 
�س��احيات  الرئي���س  يعط��ي  ال  االأ�سا�س��ي 
مطلق��ة، واأنه ت�س��من ما يكفل عدم تع�س��ف 
ال�س��لطة التنفيذي��ة ومن��ع �س��طوتها عل��ى 

ال�سلطتن الت�سريعية والق�سائية.
وج��دد دعوته حلكومة الوف��اق للعمل وفقًا 

ملا تتطلبه م�سلحة الوطن واملواطن.

الضرائب تعجل بانهيار غزة وحدوث فوضى اقتصادية
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مبادرات التكافل.. ترقيعات خيرية لبنية اقتصادية متهتكة

ت�س��ارع التده��ور االقت�س��ادي يف قط��اع غزة 
خال االأ�س��ابيع االأخرية، دفع الع�س��رات من 
التج��ار واالأطب��اء واملحام��ن والعادي��ون من 
النا���س واملقتدري��ن اإىل االب��داع يف تق��دمي 
الدع��م للفقراء من خ��ال فعالي��ات وبرامج 
وحمات خمتلفة جميعها حمل هدفًا واحدًا 

وهو م�ساعدة الفقراء يف القطاع.

حصّالة شواكل
مل تعد امل�س��اعدات اخلارجية ترى النور كما 
يف ال�س��نوات ال�س��ابقة، فكلما تقدم��ت االأيام 
باحل�س��ار كلم��ا اأ�س��حت اأكرث �س��عوبة، حيث 
ت�س��تد االأقفال باأبواب املدينة ومتنع الوفود 

اخلارجية من اإياج بوابة معرب رفح الربي.
هذا مل مينع بذرة اخلري واملبادرات الداخلية 
م��ن اأن تنمو اأكرث وتزدهر ب��ن النا�س، حيث 

بداأت احلم��ات بواحدة من اأو�س��ع احلمات 
اخلريي��ة بعن��وان "�س��امح توؤج��ر"، فلم تقف 

اأمواجها اإىل حد معن.
عل��ى ال�س��عيد ال�سخ�س��ي ب��داأ جمموع��ة من 
االأف��راد عم��ل مب��ادرات خريي��ة �سخ�س��ية، 
على �س��كل ح�س��الة جتمع ال�س��واكل والنقود 
املعدني��ة، فعلى ق��در ب�س��اطتها اإال اأنها جتمع 

مبلغًا يكفي ل�سد رمق اأ�سرة م�ستورة.
فتجلت اإحدى التجارب ال�سخ�س��ية وجنحت 
بامتي��از،  عائل��ي  �س��عيد  عل��ى  اأنه��ا  رغ��م 
غذائي��ة  ط��رودا  �س��نعت  ال�س��واكل  اأن  اإال 
حت��وي اأ�سا�س��يات البي��وت وت�س��د ثغ��رة م��ن 
االحتياج��ات التي ال بد م��ن اللجوء اإليها يف 

اأ�سعب الظروف.
تكرب  ي��وم  بع��د  ال�س��واكل" يوم��ا  "ح�س��الة 
اأك��رث وجتم��ع م��ن ال�س��واكل اأك��رث، وت�س��نع 

اخل��ري لعائ��ات اأك��رب واأك��رث ع��ددًا ،حي��ث 
الط��رود  بتغلي��ف  ي�س��تمتعون  اأ�س��حابها  اأن 
وجتميع ما يخ�س اأ�سحاب البيوت والعائات 

امل�ستورة.

أفعال الخير
زكاة  جلن��ة  م�س��ئول  الدي��ن  زي��ن  حمم��د 
:"اإن  ل�"ال��راأي"  يق��ول  ال�س��ربة  �س��مال 
ميداني��ة  درا�س��ات  باإج��راء  تق��وم  اللجن��ة 
�س��املة لكافة العائ��ات الفقرية وامل�س��تورة، 
للم�س��اعدات  املا�س��ة  حاجته��ا  م��ن  والتاأك��د 
العينية وم�س��تلزمات ال�س��تاء لاأطفال، لتقم 
مب�ساعدتها بح�سب التربعات التي يتقدم بها 
اأهل اخلري". وعلى قلة ال�سيولة املادية التي 
متتلكها جلان الزكاة املوزعة يف مناطق قطاع 
غ��زة اإال اأنه��ا  تقوم على م��ا يقدمه النا�س يف 

امل�س��اجد، حيث يق��ول زين الدي��ن "اإن اخلري 
موجود ولو �سعبت االأو�ساع وازدادت �سوء".

وتقوم جلن��ة الزكاة التي يديرها زين الدين 
عل��ى توزي��ع ط��رود عيني��ة و�س��رف مبال��غ 
مالي��ة لاأ�س��ر املحتاج��ة، وما ه��ي اإال عبارة 
ع��ن مب��ادرات خريية تنق��ذ البني��ة املتهتكة 
العاطل��ن  بي��وت  يف  االقت�س��ادية  لاأو�س��اع 
ع��ن العمل واالأ�س��ر املمت��دة واملمتلئة بطلبة 

اجلامعات واملدار�س واخلريجن.
الدي��ن"،  ي��وم  اإىل  اأمت��ي  ويف  في��ا  "اخل��ري 
ت�س��ديقا لقوله �س��لى اهلل عليه و�س��لم يعمل 
النا���س عل��ى فع��ل اخلري وانق��اذ البي��وت من 
اجلرائ��م  وارت��كاب  والع��وز  التهت��ك  زي��ادة 
ب�س��بب احلاجة، يبدو اأن هذه املبادرات التي 
ب��دت وكاأنه��ا املنج��ي م��ن ال�س��قوط يف وحل 

االأو�ساع املتهالكة.

غزة-الراأي-اآالء النمر
مي��ر اأكرث م��ن مليوين مواط��ن يف اأحلك 
املراحل واأ�سدها ق�سوة، يف وقت ي�سعب 
فيه التمييز ب��ن الطبقات الفارهة من 
الطبقات املتو�س��طة من تلك املنغم�س��ة 
بظلم��ات الفقر، اإال اأن بع���س املبادرات 

اخلريية بن النا�س تنع�س تلك البيوت 
التي ق�س��ى على اأنفا�س��ها الفقر وت�سرت 
عورة فراغها جدران اإ�سمنتية متهالكة 

تخفي بن جنباتها �سحوب احلياة.
واحلرم��ان  والقل��ة  والفق��ر  "العتم��ة 
واملن��ع  والتقلي���س  والبطال��ة  واجل��وع 

واحل�س��ار والت�سديد .." اأ�سباح خميفة 
تطارد ال�س��مود والثبات الذي يعي�س��ه 
غ��زة،  الفل�س��طيني يف قط��اع  املواط��ن 
بعد ثاثة حروب مل توؤتي اأكلها ،ورمبا 
متتد الأخ��رى رابعة اإن مل يعد خيارات 

اأخرى لدى اأ�سحاب املوؤامرات.
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غزة- الراأي- فل�سطن عبد الكرمي
االقت�س��ادية  االأو�س��اع  يوم..ت��زداد  بع��د  يوم��ا 
واملعي�س��ية بغزة �س��وءا، وت��زداد معه معان��اة املواطن 
الفل�س��طيني ال��ذي ب��داأ يفق��د ق��وت يوم��ه واأطفاله 
وعائلت��ه، يف الوق��ت ال��ذي تنت�س��ر في��ه ال�س��ائعات 
حول اإمكانية �س��رب االحتال لغ��زة خال املناورات 
الع�س��كرية التي يجريها جنوب فل�سطن املحتلة، وهو 
م��ا يوؤك��د �س��عي االحت��ال لب��ث روع الف��زع والهلع يف 
قلوب الفل�س��طينين من خال احلرب النف�س��ية التي 

ي�سنها.
وت��دور �س��ائعات اأن من��اورة االحت��ال مت��ت بن��زول 
1500 دبابةوتوابعها من ناقات وجرافات ع�سكرية 
على حدود غزة، ومب�س��اعدة قوات اأمريكية، واخاء 
ملي��ون م�س��توطن م��ن غ��اف غ��زة مب�س��اركة اجلنود 

االأمريكين.
وم��ا يث��ري القل��ق وال�س��كوك ه��و تل��ك الت�س��ريحات 
ال�س��ادرة من قادة االحتال،اأن الو�سع يف قطاع غزة 
�س��عب، وي��زداد �س��وءًاواأن احتماالت ان��دالع احلرب 
خ��ال عام 2018، ترتفع ب�س��بب االأزمة االإن�س��انية 

املت�ساعدة يف القطاع.
ويوؤك��د حملل��ون �سيا�س��يون ومراقب��ون اأن��ه يف ح��ال 
ا�س��تمرار احل�س��ار والت�س��ييق واخلناق عل��ى املواطن 
االنفج��ار،  م��ن  منا���س  ال  فاإن��ه  بغ��زة  الفل�س��طيني 
مو�سحن اأن املقاومة الفل�سطينية بغزة باتت تعي ما 

يريده االحتال وما ي�سعى اإليه، ولن متنحه الفر�سة 
ل�سرب غزة اأو االعتداء عليها.

الوضع ال يحتمل مواجهة
اإن  ال�س��واف:"  م�س��طفى  ال�سيا�س��ي  املحل��ل  ويق��ول 
االأو�س��اع االقت�سادية واملعي�س��ية بغزة ال حتتمل اأي 
ح��رب اأو مواجه��ة م��ع االحت��ال، واأن ال��كل يح��اول 
جتنبه��ا، لك��ن يف ح��ال ا�س��تمرار احل�س��ار والت�س��ييق 
ف��ا مفر م��ن االنفجار"، مت�س��ائا:" لكن اأين �س��يكون 
االنفجار..ه��ل باجت��اه االحتال اأم م�س��ر اأم باجتاه 

اآخر".
وي�س��يف ال�سواف يف حديثه للراأي:" اإن املواجهة مع 
غزة م�ساألة حتمية يف النهاية الأن كافة االعتداءات 
م��ن قبل االحت��ال مل تكن غزة طرفا فيه��ا بل كانت 
تداف��ع عن نف�س��ها، وبالت��ايل فالقطاع لن يب��داأ حربا 

ولكن اإذا فر�ست عليه فلن يقف مكتوف االأيدي".
الع�س��كرين  امل�س��ئولن  بت�س��ريحات  يتعل��ق  وفيم��ا 
االإ�س��رائيلين ح��ول احتمالي��ة املواجه��ة م��ع غ��زة 
ب�س��بب الظروف ال�س��عبة، يوؤكد ال�س��واف اأن حما�س 
ت��درك ما ال��ذي يري��ده االحتال، وه��ي فوتت عليه 
الكثري يف حماولة جر املقاومة حلرب، واأن التهديدات 
لي�س��ت جدي��دة، واأن غ��زة منذ الع��دوان االأخري وهي 
حتت �سوط التهديد والت�س��ريحات، وتعد نف�سها الأي 
ع��دوان، الفت��ا اإىل اأن ق��رار االحتال ب�س��اأن احلرب 

مقرر من فرتات طويلة، ولكن قادة اإ�سرائيل يتخذون 
الوقت والزمان املنا�سبن.

وي��رى املحل��ل ال�سيا�س��ي اأن تل��ك الت�س��ريحات ه��ي 
�س��غوطات وابتزاز، وحماولة فر���س اإرادة االحتال 
وك�س��ر اإرادة ال�س��عب الفل�س��طيني بغ��زة، وتخويف��ه 
للق�س��اء على املقاومة ب�س��تى الطرق من خال ار�سال 

ر�سائل دموية واأنه �سيكون هناك عدوان.

مخطط مدروس بغطاء عربي
بدوره يرى الكاتب واملحلل ال�سيا�س��ي نا�سر اليافاوي 
اأن م��ا ي�س��هده القطاع هو عبارة ع��ن خمطط مدرو�س 
ب�س��كل متكامل بهدف ت�س��ييق اخلناق عل��ى اأهل غزة 
م��ن ناحي��ة �سيا�س��ية واقت�س��ادية ونف�س��ية، موؤك��دا 
اأن غ��زة هي اخل��زان الوطني للق�س��ية الفل�س��طينية 
ولل�سعب الفل�س��طيني، واأن اأي م�سروع لرتامب ال ميكن 

متريره اال من خال تركيع اأهلها.
ويهدف الو�س��ع القائم لتفريغ غزة من اأهلها و�سبابها 
من خال مترير فكرة التهجري، ودفع ال�سباب للهروب 
م��ن الواق��ع، حي��ث اأ�س��بح طم��وح كل �س��اب بغ��زة هو 

البحث عن لقمة العي�س، وفق اليافاوي.
وينوه يف حديث للراأي، اإىل اأن احلرب �س��تاتي عندما 
تكتمل املوؤامرة للق�ساء على ما تبقى من ريح املقاومة 
بغ��زة، حي��ث ت�س��عى اأمريكا واإ�س��رائيل لنزع ال�س��اح 
م��ن غ��زة وتقليم اأظاف��ر املقاومة، وجع��ل قطاع غزة 

منطقة خالية من اأي اأداة للدفاع عن نف�سه.
ودويل  عرب��ي  بغط��اء  املقبل��ة  احل��رب  و�س��تكون 
به��دف الهرول��ة نح��و التطبي��ع م��ع اإ�س��رائيل، وهذه 
م��ن االف��رازات ال�س��يئة للربي��ع العربي، وف��ق املحلل 

ال�سيا�سي.
ويعت��رب اليافاوي اأن ت�س��ريحات ق��ادة االحتال من 
املوؤ�س��رات القلق��ة والت��ي ته��دف ال�س��تدراج املقاومة 
الفل�س��طينية ملواجه��ة حتمي��ة م��ع االحت��ال، وهذا 
يتوق��ف عل��ى مدى وع��ي وفه��م وغ��دراك املقاومة ملا 

يريده االحتال وقادته.
ويقول:" اإن املقاومة بداأت تفهم وتلعب مع االحتال 
لعبة �س��راع االأدمغ��ة وتعي ما يهدف ل��ه، ولن متنحه 
الفر�س��ة اال اإذا اأدرك��ت اأن االأم��ر �س��يم�س املواط��ن 

الفل�سطيني ".
غ��ادي  االإ�س��رائيلي  اجلي���س  اأركان  رئي���س  وكان 
اآيزنك��وت، ق��ال:" اإن احتمال ن�س��وب ح��رب يف قطاع 
غ��زة خ��ال الع��ام 2018 اجل��اري ترتف��ع، ب�س��بب 
ال��ذي  القط��اع  يف  املت�س��اعدة  االإن�س��انية  االأزم��ة 

املحا�سر منذ 13 عام".
ويعي���س قطاع غ��زة ظروف��ا اقت�س��ادية واجتماعية 
ومعي�س��ية �س��عبة للغاي��ة ب�س��بب ا�س��تمرار احل�س��ار 
االإ�س��رائيلي املفرو���س منذ �س��نوات طويل��ة، يف وقت 
متار���س فيه ال�س��لطة الفل�س��طينية ب��رام اهلل فر�س 

عقوباتها واإجراءاتها �سد اأهايل غزة.

مخطط مدروس بغطاء عربي ودولي

محللون: أوضاع غزة ال تحتمل حرب وال مناص من االنفجار
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غزة- الراأي
اأك��دت وزارة االإع��ام اأن اعت��داءات الحت��ال 
االإ�س��رائيلي بحق ال�س��حفين وو�س��ائل االإعام 
الفل�س��طينية توا�سلت خال �سهر يناير/ كانون 

ثاين 2018.
وح�س��ب التقري��ر ال�س��هري، فقد �س��جلت وحدة 
الر�س��د واملتابع��ة يف وزارة االإع��ام اأك��رث من ) 

"ا�سرائيليًا". انتهاكًا   )  50
ومتثلت االعتداءات اال�س��رائيلية خال ال�س��هر 
ع��دد  وا�س��تدعاء  واحتج��از  اعتق��ال  املن�س��رم 
اعتق��ال  وتاأجي��ل  ومتدي��د  �س��حفيًا،   )15  (
عدد)3) فيما بلغ عدد حاالت منع من التغطية 
ملهم��ة عم��ل، ومنع عق��دت موؤمت��رات اعامية ) 

انًتهاكًا.  )20
 ) الر�س��د  وح��دة  �س��جل  االعت��داءات  وب�س��اأن 
3)حاالت اعتداء و�س��رب واهانة لل�س��حفين، 
م��ن بينه��م حمم��د الق��اروط ادكي��دك، ومدي��ر 
موؤ�س�سة "اإيليا" ال�سحايف اأحمد ال�سفدي، ورائد 

ال�سريف مرا�سل الغد العربي.
اإىل ذلك وث��ق التقرير)3( حالة فر�س غرامة 
مالية، و) 3( حاالت م�س��ادرة بطاقات وهويات 
ومعدات �س��حفية، كما جرى اقتح��ام عدد )3( 

من منازل ال�سحفين.
وفيم��ا يلي تفا�س��يل الأه��م االنته��اكات التي مت 

ر�سدها:
2018-1-4 حمكم��ة االحت��ال متدد توقيف 
ال�س��اب امل�س��اب مو�س��ى الق�س��ماين م��ن القد���س 
وكان  اجل��اري.،  ال�س��هر  نهاي��ة  حت��ى  املحتل��ة 
م��ن  الق�س��ماين  ال�س��اب  اعتق��ل  االحت��ال 
التاريخ��ي  القد���س  �س��ور  ال�س��وانة ق��رب  ح��ي 
ال�س��فلية  باأطراف��ه  بالر�س��ا�س  اإ�س��ابته  بع��د 
وبق��ي ع��دة اأي��ام قي��د االعتق��ال والتحقيق يف 
امل�ست�س��فى قبل نقله اىل مركز توقيف وحتقيق 
اىل  ومنه  املحتلة،  القد�س  "امل�س��كوبية" غربي 

�سجن "رميون".

اال�س��رائيلية،  ال�س��رطة  منع��ت   9-1-2018
اآن  "اأم��ا  انعق��اد موؤمت��ر �س��حايف حت��ت عن��وان 
للع��امل اأن ي�س��مع �س��رخة القد���س؟"، تنظم��ه 
فن��دق  مق��ر  يف  الثقافي��ة"  "ال��دار  موؤ�س�س��ة 
ال��دار يف حي ال�س��يخ ج��راح يف القد���س، بحجة 
اأن��ه "حت��ت رعاي��ة اجلبه��ة ال�س��عبية لتحري��ر 

فل�سطن".
2018-1-9 احتجزت �سرطة االحتال مدير 
ال�س��فدي،  اأحم��د  ال�س��حايف  "اإيلي��ا"  موؤ�س�س��ة 
واقتادوه اإىل مركز �س��رطة امل�س��كوبية وحققوا 
معه ثاث �س��اعات عن تنظيم املوؤمتر ال�س��حايف 
يف  انعق��اده  االحت��ال  �س��رطة  منع��ت  ال��ذي 
القد���س، واطلق��وا �س��راحه بع��د التوقي��ع عل��ى 

كفالة بقيمة خم�سة اآالف �سيكل.
2018-1-9احتجزت �سرطة االحتال رئي�س 
الهيئ��ة االدارية ملوؤ�س�س��ة "ال�س��مري" ال�س��حايف 
مرك��ز  اىل  واقت��ادوه  غي��ث  اللطي��ف  عب��د 
امل�س��كوبية واطلقوا �س��راحه بع��د التوقيع على 

كفالة مالية بقيمة ثاثة اآالف �سيكل".
االحت��ال  �س��رطة  احتج��زت   9-1-2018
ال�س��حايف احلّر هاين العي�ساوي بتهمة م�ساركته 
يف موؤمت��ر بالقد���س املحتلة، واقت��اده اىل مركز 
امل�س��كوبية وحقق��وا مع��ه بتهم��ة االنتم��اء اإىل 
منظمة اإرهابية والتح�س��ري الجتماع اأو ن�س��اط 
خلدم��ة منظم��ة اإرهابي��ة وم��ن ث��م مت اط��اق 

�سراحه.
االحت��ال  ق��وات  احتج��زت   9-1-2018
ل�س��اعات طاق��م تلفزي��ون فل�س��طن يف نابل���س 
واملك��ون م��ن بك��ر عب��د احل��ق، وامل�س��ور �س��امر 
بع��د  �س��واملة،  اهلل  عب��د  وال�س��ائق  حب���س، 
خ��ال  م�س��توطن  قب��ل  م��ن  عليه��م  االعت��داء 
اعداده��م تقريرا يف ارا�س��ي دير احلطب �س��رق 
املدين��ة، ومنعته��م م��ن اع��داد التقرير و�س��ادر 

بطاقاتهم ال�سحفية قبل اطاق �سراحهم.
عل��ى  االحت��ال  ق��وات  اعت��دت   9-1-2018

طاق��م تلفزي��ون فل�س��طن يف بي��ت حل��م املك��ون 
من املرا�س��ل هاين فنون وامل�س��ور فار�س اجلنازرة 

على مفرتق ع�سيون يف بيت حلم.
االحت��ال  ق��وات  احتج��زت   10-1-2018
للنقاب��ة  العام��ة  االمان��ة  ع�س��و  االإ�س��رائيلي، 
ا�س��تية،  جعف��ر  الفرن�س��ية  الوكال��ة  وم�س��ور 
وم�س��ور روي��رتز حمم��د تركمان، وم�س��ور وكالة 
حمم��د  وامل�س��وران  ا�س��تية،  ن�س��ال  االأنا�س��ول 
ف��وزي وحمم��د ترابي عند مدخ��ل مادما جنوب 
نابل�س، و�س��ادرت هوياتهم ومنعته��م من تغطية 
املواجهات بن م�س��توطنن واأه��ايل القرية التي 

اغلقها االحتال باملكعبات اال�سمنتية.
االحت��ال،  ق��وات  اقتحم��ت   11-1-2018
من��زل االإعامي��ة اأميم��ة �س��واحلة، يف خمي��م 
باط��ة مبدين��ة نابل�س واعتقلت زوجها االأ�س��ري 
االإ�س��رائيلي ع��زام  ال�س��اأن  الباح��ث يف  املح��رر 

فوزي اأبو العد�س.
وطال��ب  ال�س��حفي  2018-1-11اعتق��ال 
االإع��ام يف جامع��ة بريزي��ت )حممد ب��در( بعد 
تخريب املنزل وم�سادرة االأجهزة االإلكرتونية.

االإ�سرائيلية،  القوات  ا�ستهدفت   12-1-2018
مرا�س��ل قن��اة "الغ��د العرب��ي" ال�س��حايف رائ��د 
قدم��ه،  يف  اأ�س��ابته  �س��وت  بقنبل��ة  ال�س��ريف 
اأثن��اء تغطيت��ه املواجه��ات الت��ي اندلع��ت بينها 
وبن �س��بان فل�س��طينين يف منطقة باب الزاوية 

يف اخلليل.
اأطل��ق جن��ود االحت��ال قنابل   12-1-2018
ال�س��وت والغ��از جت��اه ال�س��حفين املتواجدي��ن 
لتغطي��ة  االق��رتاب  م��ن  ومنعوه��م  امل��كان،  يف 
ال�س��اح  تهدي��د  حت��ت  وطردته��م  االأح��داث، 
خ��ال تغطيته��م يف جمعة الغ�س��ب عند املدخل 
ال�س��مايل ملدينة الب��رية، وذلك تندي��دا باإعان 
ترمب القد�س املحتلة عا�س��مة لدولة االحتال 

االإ�سرائيلي.
ال�س��رطة  ا�س��تهدفت   13-1-2018

ال�س��حايف احل��ر حمم��د  امل�س��ّور  االإ�س��رائيلية، 
"اإيلي��ا"  موؤ�س�س��ة  ومدي��ر  ادكي��دك،  الق��اروط 
ال�س��وت  بقناب��ل  ال�س��فدي  اأحم��د  ال�س��حايف 
بالرقب��ة  وا�س��ابته  املطاط��ي  والر�س��ا�س 
والراأ�س��ه، كم��ا اعت��دت علي��ه بال�س��رب والدفع 
واوقع��وه اأر�س��ًا اأرب��ع م��رات، ، خ��ال تغطيتهما 
الوقفة االإحتجاجية يف �س��ارع �س��اح الدين يف 

مدينة القد�س.
االحت��ال  ق��وات  منع��ت   13-1-2017
االإ�س��رائيلي، ع��ددا من الطواقم ال�س��حفية من 
دخول قرية النبي �س��الح �س��مال غرب رام اهلل، 
بع��د اأن ن�س��بت حاجزا ع�س��كريا عل��ى مدخلها.
حي��ث كان �س��يقام يف القري��ة مهرجان��ا مركزيا 
بعن��وان "القد���س عا�س��مة فل�س��طن االأبدي��ة" 
بالقد���س  االع��رتاف  ترم��ب  باإع��ان  تندي��دا 

عا�سمة الإ�سرائيل.
التوا�س��ل  موق��ع  اإدارة  اأغلق��ت   13-1-2018
االجتماع��ي "في�س��بوك" ع��ددا م��ن ال�س��فحات 
مار�س��ت  اأنه��ا  بزع��م  فل�س��طينين  لن�س��طاء 
اإعامي��ون  اعت��ربه  م��ا  وه��و  التحري���س، 
فل�س��طينيون تعديا على حري��ة الراأي والتعبري، 

ور�سوخا ل�سغوط اإ�سرائيلية.
االعتق��ال  يج��دد  االحت��ال   14-1-2018
االإداري للم��رة الثاني��ة لل�س��حفي حممد عو�س 

�سهور.  3
 10 االحت��ال،  ق��وات  منع��ت   14-1-2018
احتجاجي��ة،  وقف��ة  تغطي��ة  م��ن  �س��حفين 
العا�س��مة  يف  الدي��ن  �س��اح  �س��ارع  يف  نظم��ت 
القد���س، ادانة لقرار الرئي���س االأمريكي دونالد 
ترامب اعتبار املدينة املقد�س��ة عا�س��مة لدولة 

االحتال.
وقامت قوات االحتال ب�سرب ودفع ال�سحفين 
وعرقل��ت عم��ل م�س��ور رويرتز �س��نان اب��و ميزر، 
وامل�س��ور رامي اخلطيب، وامل�سور غ�سان اأبو عيد، 
وم�س��ور وكال��ة االنا�س��ول م�س��طفى اخل��اروف، 

�س��هيب  وامل�س��ور  حج��ازي،  ن��وال  وال�س��حفية 
�س��لهب وم�سور تلفزيون فل�س��طن اأمري عبد ربه، 
ومرا�س��لة قناة العربية رميا م�س��طفى، وم�س��ور 
تلفزي��ون فل�س��طن عل��ي يا�س��ن، فيم��ا وجه��ت 
اح��دى جمن��دات االحت��ال �س��احها للم�س��ور 
ب�س��كل  وا�س��تهدفته  العم��ري  هيث��م  ال�س��حفي 

مبا�سر.
"عوف��ر"  حمكم��ة  اأّجل��ت   16-1-2018
ال�س��حايف  حماكم��ة  االإ�س��رائيلية،  الع�س��كرية 
�س��باط/فرباير   20 اإىل  �س��عيد  م�س��عب  احل��ّر 

املقبل بتهمة عمله ال�سحفي.
االحت��ال  ق��وات  اقتحم��ت   16/1/2018
االإ�سرائيلي، منزل ال�سحفي زهران حماد م�سور 
وكال��ة " وف��ا"، يف ح��ي ع��ن منج��د مبدينة رام 
اهلل، وقام��ت بتفج��ري الب��اب، وتروي��ع اأطفاله، 

وقامت بتفتي�سه.
اأبو  فايز  امل�س��ور احل��ر  اأ�س��يب   20/1/2018
ارميل��ة بح��روق يف قدم��ه، جراء اإط��اق قوات 
خ��ال  �س��وت  قناب��ل  االإ�س��رائيلي  االحت��ال 
يف  الدي��ن  �س��اح  �س��ارع  يف  م�س��ريات  تغطيت��ه 

مدينة القد�س .
ال�س��رطة  23/1/2018ا�س��تهدفت 
ال�س��وت  بقناب��ل  املتظاهري��ن  االإ�س��رائيلية، 
يف �س��ارع �س��اح الدي��ن يف القد���س، وانفج��رت 
اإحداه��ا بالق��رب م��ن امل�س��ّور ال�س��حايف احل��ّر 
فايز اأبو رميلة واأ�سابته بحروق يف قدمه اأثناء 

تغطيته التظاهرة.
تعتق��ل  االحت��ال  ق��وات   24-1-2018
ال�س��حفي اأمي��ن اأبو رم��وز خال عمل��ه مبنطقة 

باب العامود يف القد�س املحتلة.
2018-1-31 حكمة املحكمة العليا لاحتال 
االإ�س��رائيلي،على مدي��ر رادي��و �س��نابل االأ�س��ري 
�س��هرا   22 مل��دة  بال�س��جن  الدراوي���س  اأحم��د 
 )8000( بقيم��ة  مالي��ة  غرام��ة  اإىل  اإ�س��افة 

�سيقل.

اإلعالم: )50( انتهاكًا بحق الصحفيين خالل يناير المنصرم
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ابتكرت منذ 26 عامًا.. ماذا تعرف عن العالج بالشمعة المشتعلة باألذن؟

غزة- الراأي
العرب��ي،  ال�س��حة  معر���س  ا�س��تعر�س 
م��ن  العدي��د  لع��اج  مبتك��رة  طريق��ة 
االأمرا���س املنت�س��رة يف الوقت احلايل، 
والتي ت�س��مى »اإي��ر كان��دل«، واملعتمدة 

ب�سكل اأ�سا�سي على ا�ستخدام ال�سمع.
الفري��دة  الطريق��ة  ه��ذه  وتعال��ج 
ال�س��داع الن�س��في واأمرا�س احل�سا�سية 
ال��ربد  واأمرا���س  االأن��ف  وح�سا�س��ية 
واالإنفلون��زا واأمرا�س اجلهاز التنف�س��ي 
ب�س��كل ع��ام، والتهاب��ات االأذن، واالأذن 
الو�س��طى، باالإ�س��افة اإىل عاج التوتر 

الع�سبي، وتوؤدي اإىل اال�سرتخاء.
واأو�س��حت الدكتورة هارم��وين، مبتكرة 
الع��اج، خال املعر���س اأن »اإير كاندل« 

تعتم��د عل��ى و�س��ع �س��معة خم�س�س��ة 
جموف��ة م��ن الداخ��ل يف اأذن املري�س، 
ثم اإ�سعالها، وت�ستغرق من 12 اإىل 15 

دقيقة؛ لت�ستعل ال�سمعة بالكامل.
اأن املري���س ي�س��عر  واأك��دت هارم��وين 
ال�س��معة  اح��رتاق  ف��ور  بالتح�س��ن 
بالكام��ل، ويحت��اج املري�س جلل�س��ة اأو 

جل�ستن بح�سب نوع املر�س و�سدته.
التقني��ة  ه��ذه  اأن  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
ابتكرته��ا  حي��ث  باحلديث��ة،  لي�س��ت 
الدكت��ورة هارم��وين منذ اأك��رث من 26 
عام��ًا، فاإنه��ا تعر�س للم��رة االأوىل يف 
ال�س��رق االأو�س��ط؛ م��ن خ��ال معر�س 
ال�س��حة العرب��ي، وفقًا ملا ن�س��ره موقع 

»البيان«.

غزة- الراأي- عبداهلل كر�سوع
الوق��ود  نق���س  اأزم��ة  تتوا�س��ل 
يف  الكهربائي��ة  للمول��دات  امل�س��غل 
يف  ال�س��حية  واملرك��ز  امل�ست�س��فيات 
قط��اع غ��زة، مم��ا يزي��د م��ن معاناة 
امل��وت  به��م  يحي��ط  ال��ذي  املر�س��ى 
ي�س��طرون  والذي��ن  جان��ب  كل  م��ن 
لانتق��ال اإىل م�ست�س��فيات ومراك��ز 

طبية بعيدة عن مناطق �سكناهم.
اإع��ان  ظ��ل  يف  االأزم��ة  وتتفاق��م 
وزارة ال�س��حة بغ��زة توق��ف العمل 
يف 3 م�ست�س��فيات و16 مركزًا �سحيًا 
جراء نق�س الوق��ود دون اأي حترك 
جاد من الوزارة االأم يف رام اهلل التي 
تتمث��ل بوزيرها جواد ع��واد والذي 
خ�س�س��ت اإعاميًا فقط مليون �سيكل 
ل�س��الح الوق��ود لدع��م امل�ست�س��فيات 

بغزة.
وزارة ال�سحة بغزة قالت على ل�سان 
ناطقه��ا الدكت��ور اأ�س��رف الق��درة اإن 
عدم وج��ود اأي اأفق حلل اأزمة نق�س 
الوق��ود احل��ادة الت��ي تع��اين منه��ا 
ال��وزارة ينذر بكارثة �س��حية كربى 
وهي يف ا�س��تداد م�س��تمر دون وجود 

حلول باالأفق.
واأو�س��ح الق��درة  اأن مراف��ق الوزارة 
حتت��اج �س��هريًا اإىل 450 األ��ف ل��رت 
م��ن ال�س��والر يف الو�س��ع االعتي��ادي 
لت�س��غيل 87 مولد كهربائي ل�س��مان 
اخلدم��ات  تق��دمي  ا�س��تمرارية 
ال�سحية، مبينا اأن كل �ساعة انقطاع 
للتي��ار الكهربائ��ي اإ�س��افية تتطل��ب 
توف��ري نحو األفي لرت من ال�س��والر يف 

امل�ست�سفيات.

وب��ن الق��درة اأن هذه االأزم��ة بداأت 
تع�س��ف مبجمل اخلدمات ال�س��حية 
ق��اب  وبتن��ا  واحليوي��ة  االأ�سا�س��ية 
قو�س��ن اأو اأدن��ى م��ن اإع��ان توق��ف 
ال�س��حية  خدماتن��ا  م��ن  العدي��د 
احليوي��ة اإذا مل يت��م ت��دارك االأمر 
مع ق��رب نف��اد م��ا تبقى م��ن كميات 
الوق��ود داخل املول��دات الكهربائية 

يف كافة مرافقنا ال�سحية".
ال�س��حية  املراك��ز  اأن  يذك��ر 
وامل�ست�سفيات التي توقفت مولداتها 
ع��ن العمل ه��ي: مرك��ز ال�س��وراين، 

املوؤ�س�س��ة  الطب��ي،  القوم�س��يون 
الطبي��ة، ادارة �س��حة غ��زة، مرك��ز 
عب�س��ان الكبرية، مرك��ز العطاطرة، 
املعاق��ن حركيا، مركز �س��هداء رفح، 
مرك��ز �س��هداء بي��ت حان��ون، مرك��ز 
الربي��ج  مرك��ز  ال�س��اطئ،  �س��هداء 
املركزي��ة، مرك��ز الزواي��دة، مرك��ز 
الربكة، مركز الن�س��ريات املركزية، 
الغربي��ة، مرك��ز  الن�س��ريات  مرك��ز 
دير البلح، وم�ست�س��فى بي��ت حانون، 
م�ست�س��فى الدرة لاأطفال، م�ست�سفى 

الطب النف�سي.

ساعة الصفر
من جانبه، اأو�سح مدير ق�سم االإ�سعاف 
والطوارئ يف جممع "ال�سفاء" الطبي، 
اأمين ال�س��حباين، اإن االأق�س��ام االأكرث 
العناي��ة  ه��ي  املجم��ع؛  يف  ت�س��ررا 
الفائق��ة، ح�س��انة االأطفال، غ�س��يل 

الكلى، والطوارئ بدرجة اأقل.
وحذر من اأن نفاد الوقود قد يت�س��بب 
يف كوارث طبية، م�سريا اإىل اأن جممع 
�س��اعة  كل  يحتاج  "ال�س��فاء" الطبي 

اإىل األفي لرت �سوالر.

وقال ال�سحباين، "نداءات اال�ستغاثة 
ه��ذه تاأتي قبل الو�س��ول اإىل �س��اعة 
ال�س��فر الت��ي نتمنى اأن ال ن�س��ل لها"؛ 
م�س��يفًا:" هن��اك خط��ورة كب��رية يف 
العمليات املجدولة، واإذا ا�ستمر االأمر 

لن تكون هناك عمليات".
اإجراءات �سعبة

ب��دوره؛ ح��ذر ممثل منظمة ال�س��حة 
الفل�س��طينية  االأرا�س��ي  يف  العاملي��ة 
ا�س��تمرار  م��ن  روكين�س��اوب  جريال��د 
اأزم��ة نق���س الوق��ود داخ��ل املراف��ق 
ال�س��حية يف قط��اع غ��زة م��ع نهاي��ة 
فرباي��ر اأو عل��ى اأبع��د تقدي��ر خال 

�سهر مار�س املقبل.
ت�س��ريح  خ��ال  روكين�س��اوب  وق��ال 
�س��حفي اأدىل ب��ه عق��ب اجتم��اع ل��ه 
م��ع وكي��ل وزارة ال�س��حة بغ��زة ، اإن 
بالن�س��بة  للغاي��ة  �س��عبة  االأو�س��اع 

مل�سايف قطاع غزة.
واأ�ساف اأن االجراءات التي اتخذتها 
وزارة ال�س��حة يف غ��زة هي اإجراءات 
�س��عبة وموؤمل��ة ولكنه��ا �س��رورية يف 
�سبيل احلفاظ على اأرواح النا�س واإىل 
ح��ن حماول��ة ايج��اد ح��ل لاأزم��ة. 
واأو�سح ممثل منظمة ال�سحة العاملية 
اأن منظمت��ه تب��ذل جه��ودا مكثفة يف 
�س��بيل انهاء اأزمة امداد م�ست�س��فيات 
اإىل  م�س��ريًا  بالوق��ود،  غ��زة  قط��اع 
اأن��ه مت عق��د لق��اء واط��اع اجله��ات 
الدبلوما�س��ية الدولي��ة عل��ى �س��ورة 

االأو�ساع ال�سحية يف قطاع غزة.
وجه��ت  منظمت��ه  اأن  اإىل  اأ�س��ار  كم��ا 
منا�س��دات لكافة ال��دول الداعمة يف 

�سبيل ايجاد حل الأزمة الوقود.

"مرضى غزة" يواجهون الموت بفعل استمرار أزمة الوقود بغزة



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

22  جمادى األولى  1439هـ  /08 فبراير -شباط  2018م
Thursday - 08 Febraury 2018

صور

09
وقفة احتجاجية لعمال النظافة بغزة على عدم صرف رواتبهم تصوير: عطية درويش



w w w . a l r a y . p sA l r a y  N e w s p a p e r

22  جمادى األولى  1439هـ  /08 فبراير -شباط  2018م
Thursday - 08 Febraury 2018 

تقرير

10

اغتيال "جرار"...طعنة غدر جديدة سببها التنسيق األمني

وق��د حت��دث االع��ام الع��ربي ع��ن اأن االأمن 
الفل�س��طيني هو ال��ذي �س��لم االحتال طرف 
اإىل معرف��ة هوي��ة  اأو�س��لهم  ال��ذي  اخلي��ط 
منفذي عملية نابل�س، حينما بلغت االحتال 
بوجود �سيارة حمروقة يف منطقة ما بنابل�س 
وبن��اء علي��ه مت تتبعه��ا للو�س��ول اإىل هوي��ة 

منفذي العملية.
املرا�س��ل الع�س��كري لاإذاع��ة العربي��ة اإي��ال 
عليم��ا ك�س��ف اأن اجلي���س طلب م��ن االأجهزة 
مبعلوم��ات،  اإم��داده  الفل�س��طينية  االأمني��ة 
"ال��ذي يتب��ع خط��وات  للو�س��ول اإىل ج��رار 
واأ�س��اليب ذكّية حيث يبتعد عن االت�س��االت 

والتكنولوجيا" على حد و�سف عليما.
اجلي���س  اأم��دت  فع��ًا  ال�س��لطة  اأن  واأ�س��اف 
مبعلوم��ات ع��ن الدائ��رة ال�س��يقة املحيط��ة، 
واملتمثل��ة باأقرب��اء اأحم��د ج��رار، م��ن خال 
التن�س��ت االإلكرتوني��ة،  ا�س��تخدامها وح��دة 
التي تر�سل للجي�س اإ�سارات ب�سكل دائم حول 

جرار فهي التي تقود حملة البحث عنه.
وتاب��ع عليم��ا اأن ال�س��لطة تري��د اإنه��اء ملف 

اأحم��د ج��رار؛ الأنه��ا ال تري��د تك��رار من��اذج 
ال�س��لطة-  –اأي  واأنه��ا  القدم��اء،  املطاردي��ن 
تدف��ع ب��كل قوته��ا الإع��ادة اله��دوء ملناط��ق 

ال�سفة.
وكانت م�س��ادر فل�س��طينية وحقوقية مطلعة 
ك�س��فت ع��ن معلوم��ات خطرية ح��ول التعاون 
االأمني بن ال�س��لطة الفل�سطينية وخمابرات 
و�س��لت  والت��ي  االإ�س��رائيلي،  االحت��ال 
ذروته��ا حد اال�س��راف املبا�س��ر من ال�س��اباك 
معتقل��ن  م��ع  التحقي��ق  عل��ى  اال�س��رائيلي 

�سيا�سين لدى ال�سلطة بل وتعذيبهم.
وكان االع��ان ع��ن ا�ست�س��هاد منف��ذ عملي��ة 
نابل�س اأحمد جرار له ال�سدى الوا�سع وموجة 
غ�س��ب من اال�س��تنكار ال�س��عبي الفل�س��طيني، 
عل��ى  يبق��ي  مل  االأمن��ي  التن�س��يق  اأن  حي��ث 
حماية املجاهدين واأبناء ال�سعب الفل�سطيني 

الثائرين حلقوقهم يف وجه االحتال.
الي��د الط��وال يف الق�س��اء على ال�س��هيد جرار 
ورف��اق دربه كان من ن�س��يب حيازة ال�س��لطة 
الفل�س��طينية لها، دون مراعاة لا�س��تنكارات 

اإىل  للع��ودة  الداعي��ة  الداخلي��ة  ال�س��عبية 
اأح�سان الوطن والق�سية دون مبادئ اخليانة 

اجلهرية.
وق��د بل��غ التن�س��يق االأمن��ي م�س��توى مل تع��د 
ال�س��لطة تهت��م مع��ه بنف��ي اأي معلوم��ات ترد 
من االحتال، فقد علق املحلل "االإ�سرائيلي" 
يوين بن مناحيم" وهو �س��ابط مو�س��اد �سابق 
عرب �س��فحته " توتري"، على عملية ا�ست�سهاد 
ج��رار، بالقول: " اإن الف�س��ل يعود للتن�س��يق 
يف  الفل�س��طينية  ال�س��لطة  وتع��اون  االأمن��ي 

الو�سول جلرار".
واأ�س��اف: اإن الو�س��ول مل��كان اختب��اء ج��رار 
يوؤك��د اأهمية التن�س��يق االأمني بن اإ�س��رائيل 
وال�س��لطة الفل�س��طينية دون تردد يف تعطيل 

هذه العاقة الوطيدة.
وق��د ذهب اإع��ام االحتال الأبع��د من ذلك، 
االحت��ال،  خماب��رات  جه��از  اأن  اأك��د  ح��ن 
يعول ب�س��كل كبري على دور االأجهزة االأمنية 
الفل�س��طينية يف الك�س��ف عن معلومات �س��هلت 
الو�س��ول جل��رار ورفاق��ه، االأمر ال��ذي يعيد 

لاأذهان ق�س���س ت�س��ليم اخلايا التي نفذتها 
ال�سلطة منذ جميئها.

ال�س��هيد اأحمد جرار جنل ال�س��هيد الق�س��امي 
ن�س��ر ج��رار الذي ا�ست�س��هد يف عملية ال�س��ور 
الواقي عام 2002 ، هو �ساحب اأطول عملية 
مط��اردة يف ال�س��فة الغربية خال ال�س��نوات 
االأخ��رية الت��ي ت�س��هد حال��ة غ��ري م�س��بوقة 
االأم��ن  اأجه��زة  ب��ن  االأمن��ي  التن�س��يق  م��ن 
الفل�س��طينية واالإ�س��رائيلية، وق��د �س��اهمت 
االأوىل يف البح��ث وتقدمي معلومات �س��اهمت 
يف و�س��ول ق��وات االحتال اليه ع��دة مرات، 

قبل اأن تنجح يف املرة االأخرية يف اغتياله.
وبذلك ت�س��جل ال�س��لطة باأجهزته��ا االأمنية 
اأهدافا جديدة ل�سالح التن�سيق االأمني الذي 
تطور اأدائه عن ال�س��نوات ال�سابقة بتحديث 
املطاردي��ن  ع��ن  والتح��ري  البح��ث  ط��رق 
واعتقال املت�س��به بهم، �س��يما تكثف  عمليات 
لتاأم��ن  مبا�س��ر  والغ��ري  املبا�س��ر  التحقي��ق 
املن�س��من  ال�س��بان  م��ن  وت�س��فيتها  املناط��ق 

ل�سفوف انتفا�سة القد�س.

غزة- الراأي _ اآالء النمر
عل��ى ن�س��ق املب��ادئ الثابتة الت��ي ال تودع 
ل��دى االأجه��زة االأمني��ة  اأجن��دة العم��ل 
الفل�س��طينية يف ال�س��فة املحتل��ة، وعل��ى 
ذات الطريق��ة دون تاأث��ر بال��راأي الع��ام 
م��ع  االأمن��ي  التن�س��يق  ل�سيا�س��ة  امل�س��اد 

اأجهزة املخابرات "اال�سرائيلية"، توا�سل 
طاقاته��ا  ب��ذل  الفل�س��طينية  ال�س��لطة 
وخرباته��ا يف تقدمي املعلوم��ات على طبق 

من ذهب.
عملية البحث عن امل�سوؤول املبا�سر لتنفيذ 
عملي��ة نابل�س قبل حوايل اأ�س��بوع، والتي 

اأعلن يف وقت الحق عن �سخ�س��ية املطارد 
وه��و اأحم��د ج��رار الذي جنى م��ن عملية 
اال�ستباك التي خا�سها حيا بعد ا�ست�سهاد 
اأجه��زة  حيثياته��ا  تول��ت  عم��ه،  اب��ن 
ب�س��تى  عن��ه  الفل�س��طينية  املخاب��رات 

الطرق االأمنية اخلا�سة بها.
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إعداد / جمعية واعد لألسرى والمحررين

مل يتوقع اأحد من معارف ال�ساب نور الدين اأبو 
حا�س��ية اأن يغرّي جمرى حياته ب�سكل مفاجئ، 
فهو اتخذ قرارا لي�س بال�سهل حن نفذ عملية 
فدائي��ة يف “ت��ل اأبي��ب” املحتلة ع��ام 1948 

قتل خالها طيارا يف �ساح اجلو ال�سهيوين.
وبينما كان ال�ساب نور الدين )21 عاما( الذي 
يعي���س يف خمي��م ع�س��كر اجلدي��د لاجئن يف 
مدينة نابل�س �س��مال ال�س��فة املحتلة؛ متوجها 
1948 مل  للعم��ل يف االأرا�س��ي املحتل��ة ع��ام 
فانته��ز  �س��عبه  اآه��ات  يتنا�س��ى  اأن  ي�س��تطع 

الفر�سة ب�سكينه وطعن اأحد اجلنود.
االعتقال

يف العا�س��ر م��ن نوفم��رب ع��ام 2014 امت��اأت 
مواقع االحتال االإلكرتوني��ة باأخبار عاجلة 
تقول اإن عملية طعن نفذها �ساب فل�سطيني يف 
ت��ل اأبيب، كانت االأخبار تتواىل بينما العائلة 

مل ت�سمع باالأنباء اإال متاأخرا.
اإع��ام  مكت��ب  ل���  ولي��د  اأم  والدت��ه  وتق��ول 
االأ�س��رى:” اأح��د اأفراد العائل��ة هاتف زوجها 
واأخ��ربه باأن �س��ابا يدعى نور اأبو حا�س��ية نفذ 
عملي��ة طعن يف ت��ل اأبيب، ثم �س��األه اأين ابنك 
ن��ور فاأج��اب باأنه ذه��ب للعم��ل يف الداخل، ثم 
تو�س��ا اإىل اأنه م��ن املمكن اأن يك��ون جنلي نور 
هو املنفذ، وقتها دخل والده اإىل الغرفة وقال 
” نور نفذ عملية طعن وا�ست�سهد”، مل اأدر ماذا 

فعلت بعدها الأنني فقدت الوعي فورا”.
كانت االأخبار يف البداية تتحدث عن ا�ست�سهاد 

العائل��ة  اأفج��ع  م��ا  املنف��ذ واإ�س��ابة اجلن��دي 
وا�ستعدت ال�ستقبال املعزين، ولكن بعد �ساعات 
و�سل خرب اأن اجلندي يف حالة خطرية واملنفذ 
يف حال��ة متو�س��طة ورغ��م اطمئن��ان العائل��ة 

قليا اإال اأنها بقيت قلقة على م�سريه.
وت�س��يف الوالدة باأن نور متكن من االن�س��حاب 
مل�س��افة مئ��ة م��رت بعي��دا ع��ن موق��ع الطع��ن، 
وتوج��ه اإىل اإحدى البناي��ات وهناك الحقته 
قوات االحتال واأطلقت عليه النار يف �س��اقيه 

تعر���س  وكان  �س��وبه،  الغ��از  قناب��ل  واألق��ت 
الإ�سابة جراء مقاومة اجلندي لعملية الطعن 

فجرحته ال�سكن يف يده.
مقي��د  وه��و  امل�ست�س��فى  اإىل  الدي��ن  ن��ور  ُنق��ل 
اليدي��ن، ورغ��م اإ�س��ابته اإال اأن��ه كان يتع��اىل 
عل��ى جراح��ه اأمام اجلنود وال يظه��ر لهم اأمله، 
وبعده��ا باأي��ام قليل��ة مت نقله اإىل ال�س��جن مع 

بقية االأ�سرى.
يف  منزله��ا  االحت��ال  فاقتح��م  العائل��ة  اأم��ا 

الرابع��ة فج��را م��ن الليل��ة التالي��ة للعملي��ة 
واعتق��ل وال��ده واأ�س��قاءه مل��دة اأربع��ة اأيام مت 
خاله��ا التحقي��ق معه��م، وبع��د ف��رتة اقتح��م 
االحت��ال منزل االأ�س��ري وقام باأخذ قيا�س��ات 

داخله متهيدا للهدم.
اأ�س��در االحتال حكمه بال�س��جن مدى احلياة 
على االأ�س��ري ن��ور الدين مع غرام��ة مالية تبلغ 
258 األف �سيكل مت رفعها خال ال�سهر املا�سي 

مببلغ 16 األف �سيكل.

ال�سقي” “االبن 
تتنه��د اأم ولي��د وت�س��كت قلي��ًا وهي ت�س��تذكر 
�س��فات جنله��ا االأ�س��ري، وكاأنها تع��ود بالذاكرة 
اإىل �س��نوات ما�س��ية ح��ن كان طف��ًا �س��غريًا 
تفرقه��م  االآن  وتداعب��ه،  يديه��ا  ب��ن  يرق��د 

امل�سافات واالأ�سوار وال�سجون.
ح��ن �س��األناها ع��ن �س��فاته قال��ت اإن��ه االب��ن 
اخلام���س يف الرتتيب بن اأبنائها، وهو حمبوب 
كثريا يف املخي��م وبن اأفراد عائلته، واأ�س��افت 

�ساحكة “ولكنه م�سكلجي و�سقي”!
العائل��ة  لق��اء  مين��ع  اأن  االحت��ال  يح��اول 
باالأ�س��ري، في�س��در لهم ت�س��ريحا بالزيارة مرة 
واحدة كل ت�س��عة اأو ثمانية اأ�سهر حتت حجة 
ما ي�س��مى باملن��ع االأمني، وامل��رة االأخرية كانت 
الزيارة يف �س��هر نوفمرب املا�س��ي، حيث ت�سطر 
الوالدة اإىل اإر�س��ال حاجيات ابنها مع عائات 

اأ�سرى اآخرين كي تطمئن على و�سعه.
وتق��ول اأم ولي��د اإن جنله��ا معنويات��ه عالي��ة 
ج��دا واإنه يح��ّول الزيارة اإىل وق��ت من املزاح 
واحلدي��ث امل��رح الأن��ه ال يريد له��م اأن يحزنوا 

العتقاله.
وتردف قائلة:” اهلل ير�س��ى عليه، اأمنيتي اأن 
اأراه يف منزله جم��ددًا.. واأن يفرج عنه واأفرح 

لتحرره”.
وا�س��ل االأ�س��ري ن��ور تعليمه م��ن داخل االأ�س��ر، 
حيث ح�سل على �سهادة الثانوية العامة واالآن 

يكمل درجة البكالوريو�س.

األسير نور أبو حاشية ..
 الصبر ُيذيب المؤبد

"الثقافة" تنظم ندوة حوارية لمناقشة التقرير االستراتيجي الفلسطيني
غزة - الراأي

نظمت وزارة الثقافة الفل�سطينية، بالتعاون 
م��ع املرك��ز الفل�س��طيني الأبحاث ال�سيا�س��ات 
والدرا�س��ات اال�سرتاتيجية "م�سارات"، ندوة 
اال�س��رتاتيجي  التقري��ر  ملناق�س��ة  حواري��ة 
الفل�س��طيني لعام��ي 2017-2016 ال�س��ادر 
عن مركز الزيتونة للدرا�س��ات واال�ست�سارات 
املخت�س��ن  م��ن  لفي��ف  ح�س��رها  بب��ريوت، 

والباحثن يف ال�ساأن ال�سيا�سي واملهتمن.
وحت��دث مدي��ر ع��ام مرك��ز م�س��ارات ه��اين 
امل�س��ري حول امل�سهد ال�سيا�س��ي الفل�سطيني، 
موؤك��دًا اأن التقرير تناول بواقعية االأو�س��اع 
اخلط��رية التي و�س��ل اإليها امل�س��روع الوطني 
الفل�س��طيني بداي��ة بانهيار م�س��ار الت�س��وية 
لعدم توفر حلول �سيا�س��ية حقيقية، ومرورًا 
للمنظ��ور  وفق��ًا  الدولت��ن  ح��ل  ب�س��قوط 
اأي  حتقي��ق  لع��دم  باالإ�س��افة  الفل�س��طيني، 
اخ��رتاق حقيقي يف ملف امل�س��احلة، بالرغم 

م�س��ر  وتدخ��ل  االجتماع��ات،  تع��دد  م��ن 
لرعاية امللف.

وفق��ًا  التقدي��رات  اأن  اإىل  امل�س��ري  واأ�س��ار 
ال�س��عب  جمم��وع  اأن  اإىل  تب��ّن  للتقري��ر 
الفل�س��طيني بل��غ نح��و 13 مليونًا م��ع بداية 
�س��نة 2018، اأك��رث م��ن ن�س��فهم بقلي��ل )6 
%50.6( يقيم��ون  ماي��ن و590 األف��ًا اأي 
داخ��ل فل�س��طن والباق��ي يف خارجه��ا، م��ع 
ماحظ��ة اأن نح��و ثاث��ة اأرباع فل�س��طينيي 
دول  وباق��ي  االأردن  يف  يقيم��ون  اخل��ارج 
الط��وق، م�س��ددًا عل��ى �س��رورة و�س��ع تل��ك 
�س��ياغة  عن��د  احل�س��بان  يف  االح�س��ائيات 
بالق�س��ية  تتعل��ق  و�سيا�س��ات  خط��ط  اأي��ة 

الفل�سطينية.
واأو�س��ح اأن اأع��داد الفل�س��طينين �س��تتجاوز 
التاريخي��ة  فل�س��طن  يف  اليه��ود  اأع��داد 
ع��دد  يزي��د  اأن  املتوق��ع  وم��ن  الع��ام،  ه��ذا 
 2022 �س��نة  اليه��ود  ع��ن  الفل�س��طينين 

بنح��و 300 األ��ف ن�س��مة، الفت��ًا اإىل اأن قلق 
ال�س��لطات االإ�س��رائيلية من ذلك، قد يدفعها 
التخ��اذ مزي��د م��ن االإج��راءات العدواني��ة 
والعن�س��رية؛ وه��و م��ا ي�س��تدعي ب��ذل كافة 
اجله��ود لدع��م �س��مود ال�س��عب الفل�س��طيني 

على اأر�سه.
من جهته حتدث املحلل واخلبري االقت�سادي 
معن رجب حول ا�س��تمرار معاناة االقت�س��اد 
الفل�سطيني يف ال�س��فة الغربية وقطاع غزة 
حتت االحتال واحل�س��ار االإ�سرائيلي، مبينًا 
ا�ستمرار الهيمنة االإ�سرائيلية على �سادرات 
ال�س��لطة ووارداتها والتي بلغت %61.9 من 
حجم التب��ادل التجاري لل�س��لطة ومبا ميثل 
و58.2%  ال�س��لطة،  �س��ادرات  من   83.2%

من وارداتها.
االإجم��ايل  املحل��ي  الن��اجت  اأن  وذك��ر 
�س��عفًا   24 م��ن  باأك��رث  يزي��د  االإ�س��رائيلي 
عل��ى نظريه الفل�س��طيني، واأن متو�س��ط دخل 

ثاث��ة  ح��وايل  يبل��غ  الفل�س��طيني  الف��رد 
للف��رد  دوالر  األ��ف   40 مقاب��ل  دوالر  اآالف 
االإ�س��رائيلي يف �س��نة 2017، واأن امليزاني��ة 
الفل�س��طينية ُمعتِم��دة اإىل ح��دٍّ كب��ري عل��ى 
الدعم اخلارج��ي، وعلى اإيرادات ال�س��رائب 
الت��ي يجبيه��ا االحت��ال االإ�س��رائيلي والتي 
ميث��ل جمموعهما اأكرث م��ن %71 من جممل 
االإي��رادات، م�س��ددًا عل��ى �س��رورة مقاطع��ة 
املنتجات االإ�سرائيلية ب�سكل �سامل من خال 
دع��م املنتج��ات الوطنية وت�س��جيع الزراعة 
بكاف��ة اأ�س��كالها لتخفي��ف االعتم��اد على ما 

يتم ا�سترياده من خال االحتال.
من جانبه اأكد املخت�س ال�سوؤون االإ�سرائيلية 
عدن��ان اأب��و عام��ر اأن التقري��ر ق��دم قراءة 
مو�س��وعية دقيقة للم�س��هد االإ�سرائيلي بن 
عام��ي 2017-2016، و�س��لط ال�س��وء على 
اأبرز ما �س��هدته ال�س��احة االإ�س��رائيلية على 
خمتل��ف االأ�س��عدة ال�سيا�س��ية والع�س��كرية 

اأن  اإىل  م�س��ريًا  وال�س��كانية،  واالقت�س��ادية 
امل�س��هد االإ�س��رائيلي مرتب��ط ب�س��كل وثي��ق 
بامل�س��هد الفل�س��طيني وكث��ري م��ن االأح��داث 
االإ�س��رائيلية اأثرت ب�سكل وا�سح على الواقع 

الفل�سطيني.
اأن املجتم��ع اال�س��رائيلي يتج��ه  اإىل  ولف��ت 
التط��رف  م��ن  ب�س��كل مت�س��ارع نح��و مزي��دًا 
اليمين��ي والديني، وتراجع وا�س��ح للتيارات 
احلكوم��ة  واأن  ال�س��هيونية،  الي�س��ارية 
االإ�س��رائيلية تعترب االأكرث ميينية يف تاريخ 
اإ�س��رائيل،  يه��ود  اأن  اإىل  م�س��ريًا  اإ�س��رائيل، 
البال��غ عدده��م مطل��ع 2018 م��ا جمموعه 
ي�س��كلون  اأ�س��بحوا  األف��ًا،  و560  ماي��ن   6
يبل��غ  الذي��ن  الع��امل،  يه��ود  م��ن   45.5%
عددهم 14 مليونًا و410 اآالف؛ واأن معدالت 
الهجرة ا�س��تقرت على اأعداد حمدودة )نحو 
الأع��داد  مقارب��ة  وه��ي  �س��نويًا(  األ��ف   25

الهجرة العك�سية من اإ�سرائيل.
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غزة- الراأي
املول��دات  توق��ف  ع��ن  ال�س��حة  وزارة  اأعلن��ت 
الكهربائية الأربعة مراكز �س��حية اإ�س��افية يف 
قط��اع غ��زة، ج��راء عدم توف��ر الوق��ود الازم 
لت�سغيلها يف ظل االأزمة التي متر بها الوزارة من 

نق�س الوقود.
وق��ال الناطق با�س��م الوزارة اأ�س��رف القدرة يف 
ت�سريح و�سل "الراأي" ، اإن املراكز التي توقفت 
ع��ن العمل هي )الزواي��دة و الربيج املركزية و 

الربكة والن�سريات املركزية(.
املراف��ق  ع��دد  بذل��ك يرتف��ع  اأن��ه  اإىل  واأ�س��ار 
ال�س��حية الت��ي توقف��ت مولداته��ا الكهربائية 
حتى اللحظة اإىل 3 م�ست�س��فيات و 14 مركزي 

�سحي.
واأك��د اأن ال��وزارة قلق��ة م��ن توق��ف املزي��د من 
مول��دات املراكز ال�س��حية كل يوم ج��راء عدم 
وج��ود اأفق حلل االزمة القا�س��ية، مما �س��يكون 
له��ا تداعي��ات خط��رية عل��ى م�س��تقبل العم��ل 
ال�س��حي يف قط��اع غ��زة. ومت��ر وزارة ال�س��حة 
من��ذ نحو ال�س��هر باأزم��ة خانقة متثل��ت يف عدم 
توف��ر وتوريد الوق��ود الازم لت�س��غيل مولدات 
الكهرب��اء للمراف��ق ال�س��حية يف ظ��ل انقط��اع 
التيار الكهربائي ل�س��اعات ع��ن مدن القطاع، ما 

ينذر بكارثة �سحية.

القدرة: توقف املولدات 
الكهربائية ل�4 مرافق 

�سحية جراء نفاذ الوقود

غزة- الراأي
اأعلن��ت وزارة االأوقاف وال�س��وؤون الدينية عن 
فت��ح ب��اب الت�س��جيل للمواطن��ن الراغبن يف 
اأداء فري�س��ة احلج ملو�سم 1439ه� - 2018م 
م��ن مدينة جبالي��ا ومدن املحافظة الو�س��طى 
"دي��ر البلح واملغ��ازي والن�س��ريات والربيج"، 
واأو�س��حت اأنه��ا فتح��ت ب��اب الت�س��جيل له��ذه 

املدن نظًرا النتهاء اأعداد امل�سجلن فيها.
ودع��ت ال��وزارة الراغب��ن يف الت�س��جيل م��ن 
هذه املناطق �س��رورة التوج��ه اإىل اأحد فروع 
البن��ك االإ�س��امي الفل�س��طيني، واإي��داع مبلغ 
قيمته )1000( دينار اأردين ك�سرط لدخول 
القرع��ة، وذلك يومي االأحد واالإثنن املوافق 
11 – 12 فرباير 2018م من ال�ساعة 8.30 

�سباحا وحتى نهاية الدوام.

وقال��ت ال��وزارة اأن الت�س��جيل م�س��روط ب��اأن 
ال يك��ون الراغ��ب بالت�س��جيل �س��بق ل��ه احلج 
مطلق��ًا، واأن يك��ون الت�س��جيل ح�س��ب عن��وان 
املدين��ة الت��ي يقطن فيه��ا واملثب��ت يف بطاقة 

الهوية فقط.
واأ�سافت: "مُينع ت�سجيل اأكرث من مرافقن يف 
نف���س الطلب، ولن ُيقبل اأي طلب للن�س��اء دون 
�س��ن )45( �س��نة اال مبحرم �سرعي قرابة من 

الدرجة االأوىل".
بت�س��ديد  يق��وم  م��ن  كل  االأوق��اف  وطالب��ت 
الر�س��وم التوج��ه بت�س��ليم في�س��ة الدف��ع اىل 
ال�س��ركة الت��ي يرغ��ب بال�س��فر م��ن خاله��ا، 
م�س��دًدة على اأنه يف حال خروج ا�سم احلاج يف 
القرعة ال يجوز له التاأجيل لاأعوام القادمة 

اأو اال�ستبدال اأو التنازل للغري.

غزة- الراأي
احلال��ة  "اإن  حج��ازي،  ن��زار  غ��زة  بلدي��ة  رئي���س  ق��ال 
االقت�س��ادية ال�س��عبة للمواطنن اأثرت ب�سكل كبري على 
قدرة املواطنن بت�سديد فواتريهم ال�سهرية، ما اأثر على 
قدرة البلدية يف الت�سغيل وتوفري الرواتب للموظفن". 

وع��ّد اأن "ه��ذا االأم��ر يعت��رب موؤ�س��رات خط��رية، تن��ذر 
بتدهور وانهيار خدمات البلدية".

وجاء ذلك خال موؤمتر �سحفي عقد يف مقر بلدية غزة، 
على هام�س وقفة ت�س��امنية مع القد���س املحتلة يف وجه 
ق��رار ترامب االع��رتاف بها عا�س��مة لاحتال، �س��ارك 
فيها املئات من موظفي البلدية، ورفعوا الفتات ت�سامنية 
مع القد�س، و�سعارات تطالب برفع احل�سار، واإنهاء اأزمات 

قطاع غزة.
واأطل��ق حج��ازي، �س��رخة ا�س��تغاثة عاجل��ة للمطالب��ة 
بتحرك عاجل لرفع احل�سار اخلانق املفرو�س على قطاع 
غ��زة، منذ 12 عاًم��ا، ومنع وقوع كارثة اإن�س��انية وبيئية 
ج��راء تفاق��م االأزم��ات، ووق��ف ع��دد م��ن املن��ح املالي��ة 

وامل�ساريع اخلارجية.
واأ�ساف حجازي اإن "ا�س��تمرار العقوبات والت�سييق مي�س 
ب�س��كل اأ�سا�س��ي باملواط��ن الفل�س��طيني، ويه��دد بكارث��ة 
حقيقية يف القط��اع ويهدد اخلدمات االأ�سا�س��ية املقدمة 

من البلدية".
واأ�سار اإىل ا�ستمرار ا�ستهداف املواطن يف لقمة عي�سة ويف 
اخلدمات االأ�سا�س��ية املقدمة له، �سمن حماوالت ال�سغط 
عل��ى الكل الفل�س��طيني لت�س��تيته عن ق�س��اياه املركزية، 
فيم��ا يرزح القطاع للعام الثالث ع�س��ر على التوايل، حتت 
ح�س��ار خان��ق اأثر على كل مناحي احلي��اة وعلى البلدية 

وخدماتها ب�سكل خا�س.
امل��وارد  م��ن �س��عف  البلدي��ة تع��اين  اأن  واأك��د حج��ازي 

وتقلي���س املعون��ات اخلارجي��ة ومتوي��ل امل�س��اريع ب�س��كل 
يه��دد بتده��ور م�س��توى اخلدم��ات، زاد عليه��ا العقوب��ات 
االأخ��رية التي فر�س��ت على غ��زة، وتوقف كث��ري من املنح 
وامل�س��اعدات خا�س��ة تلك التي مت�س اخلدمات االأ�سا�سية 
ال�سيما الوقود، وت�سغيل عمال النظافة، وال�سيانة، املنح 

الت�سغيلية.
واأ�س��ار حج��ازي اإىل وج��ود زي��ادة يف امل�س��روفات الت��ي 
تنفقه��ا البلدي��ة، ب�س��بب ارتف��اع �س��اعات قط��ع التي��ار 
الكهربائي و�سراء الوقود لت�سغيل املولدات الكهربائية". 
ولفت النظر اإىل اأن الزيادة يف ا�س��تهاك الوقود و�س��لت 
2017، من اأجل ت�س��غيل مرافق املياه  %45 خال عام 

وال�سرف ال�سحي ب�سكل جزئي.
ولفت اإىل ظهور م�س��اكل �سخ املياه العادمة الغري معاجلة 
ب�س��كل كام��ل للبحر خ��ال العام املن�س��رم، وم��ا تبعه من 

م�ساكل بيئية، جراء تفاقم اأزمة انقطاع الكهرباء.
واأو�س��ح حجازي اأن "م�سروفات ومدخوالت �سهر يناير/ 
كانون ثاين املا�س��ي، ت�س��ري اإىل ا�س��تمرار تدهور الو�س��ع 

املايل للبلدية، وينذر بتفاقم االأزمة ب�سكل كارثي".
وتاب��ع: "اإن ا�س��تعرا�س هذه امل�س��اعب ال ته��دف اإىل بث 
روح الياأ���س والهلع لدى املواطنن ب��ل هي دعوة للتكاتف 
معا و�س��ويا لتجاوزها، كموظف��ن ومواطنن وموؤثرين يف 
املجتم��ع، دافع��ن للتنمية واإمت��ام امل�س��احلة، وكلنا يقن 
ب��اأن ه��ذه ال�س��عاب ل��ن حترفنا ع��ن بو�س��لتنا الرئي�س��ة 

القد�س".
وطال��ب رئي�س البلدية، الرئي�س حممود عبا�س وحكومة 
الوح��دة الوطني��ة ب�"الوق��وف اإىل جان��ب قط��اع غ��زة 
وااللت��زام مب�س��وؤولياتها وامتام امل�س��احلة الفل�س��طينية 
حت��ى يتم االلتفات للق�س��ايا االأ�سا�س��ية وما يحاك �س��د 

�سعبنا الفل�سطيني �سمن ما ي�سمى ب�سفقة القرن".

األوقاف تفتح باب التسجيل للحج 
لبعض المناطق في قطاع غزة بلدية غزة تحذر من مؤشرات خطيرة 

تنذر بانهيار الخدمات بغزة


