
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 ) 659 ( السنة  السادسة

الخميس
29  جمادى األولى  1439هـ 

15 فبراير -شباط  2018م
Thursday - 15 Febraury 2018  

أسعار الدجاج 
تدخل سباق 
األزمات بغزة

بتداول اإلشاعات .. 
الفلسطينيون يخوضون 

حربًا ضد أنفسهم

محللون : المرحلة 
المقبلة على غزة بعيدة 

عن المواجهة

العمليات الفردية 
بالضفة.. تطارد أمن 

االحتالل من جديد

02030405

10

غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع
تدخ��ل اأزم��ة النظاف��ة يف م�ست�سفي��ات قط��اع غ��زة 
احلكومية يومها الثاين على التوايل، دون حلول تلوح 

يف الأفق من ِقبل احلكومة اأو وزارة ال�سحة.
�س��ركات النظاف��ة ه��ددت قب��ل اأ�سابي��ع قليل��ة باأنها 
�ست�سعد م��ن خطواتها الت�سعيدي��ة اإذا مل يتم �سرف 
م�ستحق��ات موظفيه��ا املالي��ة ودف��ع رواتبه��م؛ اإل اأن 
حالة من الالمبالة يواجهونها من قبل وزارة ال�سحة 

بحكومة الوفاق الوطني، وحالة من ال�ستهتار بو�سع 
م�ست�سفيات قطاع غزة الكارثي.

عام��ل النظاف��ة املغلوب عل��ى اأمره اأ�سح��ى غري قادر 
عل��ى الو�سول مل��كان عمله الذى دفعته م��رارة احلياة 
لاللتح��اق  فيه ، نتيجة ع��دم امتالك اأجرة املوا�سلة 
وان�س��داد الأفق يف تاأمنيها م��ن هنا او هناك على بند 

الدين.
وزارة ال�سح��ة يف قطاع غزة اأكدت اأن ارباكًا حدث يف 

كاف��ة املرافق ال�سحية يف غزة، جراء توقف �سركات 
النظافة عن عملها، ب�سب��ب عدم تلقيهم م�ستحقاتهم 

املالية.
وكان عم��ال النظافة قد اأ�سربوا عن العمل قبل �سهر 
ب�سب��ب ع��دم تلقيه��م مل�ستحقاتهم املالية مم��ا اأحدث 
فو�س��ى وارب��اك يف املرافق ال�سحية نت��ج عنها توقف 
اخلدمة للمواطنني، مما ا�سطر وزارة ال�سحة اأنذاك 
يف رام اهلل لإر�س��ال حوال��ة مالي��ة لل�س��ركات، اإل اأن 

الأزم��ة ع��ادت م��ن جدي��د .واأعل��ن الدكت��ور اأ�س��رف 
الق��درة املتح��دث با�س��م وزارة ال�سح��ة الفل�سطينية 
تاأجيل 200 عملية جراحية جمدولة ب�سبب تراكم 
الق��اذورات يف غ��رف العمليات جراء توق��ف �سركات 
النظاف��ة عن العمل يف امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية 

لليوم الثاين على التوايل.
وقال الق��درة “اإن الطواق��م الطبية 
اخلدم��ات  تق��دمي  ت�ستطي��ع  ل 

تأزيم الواقع الصحي في تصاعد:

إضراب المستشفيات ينذر بكارثة والشركات تتهم "الحكومة"!
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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 

الزراعة: انخفاض أسعار الدجاج األسبوع المقبل

أسعار الدجاج تدخل سباق األزمات بغزة
غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي

حت��ى  الدواج��ن  �س��راء  قاط��ع   "
تنخف���ض الأ�سع��ار"، ه��ذا كان ل�سان 
ارتف��اع  غ��زة يف ظ��ل  اأه��ايل  ح��ال 
اأ�سع��ار الدج��اج بعد اأن و�س��ل الكيلو 
الواح��د اإىل 16 �سي��كل، يف الوق��ت 
ال��ذي يع��اين فيه القطاع م��ن ح�سار 
لكاف��ة  وانهي��ار  كب��ري  اقت�س��ادي 
القطاع��ات الهامة، اإىل جانب تردي 
الو�س��ع املعي�س��ي والجتماعي لكثري 
م��ن املواطنني الذين يج��دون م�سقة 
يف توف��ري لقم��ة العي���ض لأطفاله��م 

وعائالتهم. 
ويوؤك��د الكث��ري م��ن اأرب��اب العائالت 
بغزة ع��دم �سرائهم للدج��اج خا�سة 
يف اأيام العط��ل الر�سمية" اجلمعة"، 
حي��ث جتتم��ع العائل��ة عل��ى مائ��دة 
طع��ام واح��د، ب�سب��ب ارتف��اع اأ�سعار 
فيم��ا  املحلي��ة،  ال�س��وق  يف  الدج��اج 
وجب��ات  بتن��اول  اأغلبه��م  اكتف��ى 
الطعام الت��ي تعتمد على اخل�سار، اأو 

تناول النوا�سف والأطعمة املعلبة.
وعجت مواق��ع التوا�سل الجتماعي 
بدعوات كثرية من الن�سطاء ملقاطعة 
�سراء الدجاج ب�سعره املرتفع يف ظل 
بغ��زة،  القت�س��ادي  الو�س��ع  انهي��ار 
حي��ث ت�ساءل املوظف ن��ادر اأبو �سرخ 
ب��وك:"  الفي���ض  عل��ى  �سفحت��ه  يف 
ب�سراحة هل ا�سرتيت��م دجاج اليوم 
اأم  الكيل��و،  16���ض  املرتف��ع  ب�سع��ره 

اأ�سربتم مثلي وتغذيتم نوا�سف 
وتق��ول املواطن��ة اأم ف��ادي �سعيد:" 
اإنه��ا ا�سط��رت يف ي��وم اجلمع��ة اإىل 
لأبنائه��ا  الدج��اج  اأفخ��اذ  �س��راء 
ب�سع��ره املرتفع، ب�سبب زي��ارة ابنتها 
املتزوج��ة لهم وهو م��ا دفعها لل�سراء 
ب�س��كل اإجب��اري"، مو�سح��ة اأنه��ا يف 
الأيام التي يكون فيها الدجاج �سعره 
اأق��ل فهي ل حت��رم عائلتها منه، لكن 
املطل��وب اأن يراع��ي التج��ار ظ��روف 
غ��زة واملواطن��ني الذي��ن يفتق��دون 

لتوفري قوت يومهم.
وم��ع ارتف��اع اأ�سع��ار الدج��اج، �سع��ت 

عائالت اأخ��رى اإىل اعداد الوجبات 
مث��ل  اخل�س��ار  عل��ى  تعتم��د  الت��ي 
اخلبيزة والبطاط�ض وبع�ض املقايل، 
الدج��اج  �سع��ر  ارتف��اع  اأن  موؤكدي��ن 
ال�س��راء  عل��ى  قدرته��م  دون  ح��ال 
خا�س��ة يف وجود عائالت كبرية فيها 

اأفراد كرث.
ق��د  بغ��زة  الزراع��ة  وزارة  وكان��ت 
املجم��د  الدج��اج  ا�ست��رياد  منع��ت 
الأربع��ة  خ��الل  الأخ��رى  والقط��ع 
�سه��ور املا�سي��ة، وذل��ك عق��ب انهيار 
اأ�سع��ار الدجاج والت��ي تدنت خاللها 
الأ�سع��ار اإىل اأق��ل م��ن �ست��ة �سواكل 

للكيلو.
ويف مع�سك��ر ال�ساط��ئ بغ��زة، تظه��ر 
يف  الط��ازج  الدج��اج  مبي��ع  معان��اة 
الكث��ري م��ن املح��ال التجاري��ة خالل 
الأيام املا�سية، حيث �سعف القبال 
ال�سدي��د، الأمر ال��ذي دفع الكثريون 
ل�س��راء اللح��وم املقطع��ة “الكفت��ة" 

والكتفاء بها وجبة د�سمة.
وبالرغ��م م��ن اتخاذ وزي��ر الزراعة 

با�ست��رياد  ال�سم��اح  باإع��ادة  ق��رارًا 
الدجاج املجم��د اإىل قطاع غزة منذ 
ع��دة اأي��ام، اإل اأن الأ�سع��ار وا�سل��ت 
الرتف��اع لي�سل �سع��ر الكيلو الواحد 
"قائ��م" 16 �سي��كاًل، وه��و �سعر غري 

م�سبوق منذ خم�ض �سنوات.
انخفا�ض الأ�سبوع املقبل

من جهته قال طاهر اأبو حمد رئي�ض 
ب��وزارة  احلي��واين  الإنت��اج  دائ��رة 
الزراع��ة بغ��زة:" اإن ارتف��اع اأ�سع��ار 
الدج��اج بغزة هو ارتف��اع موؤقت ولن 
ي�ستم��ر طوي��ال"، متوقع��ا اأن ت�سه��د 
الأ�سعار انخفا�س��ا يف الأ�سواق مطلع 

الأ�سبوع القادم.
واأك��د اأبو حمد يف حدي��ث للراأي، اأن 
ارتف��اع الأ�سع��ار يع��ود اإىل الأزم��ة 
ومرب��و  املزارع��ون  تكبده��ا  الت��ي 
الدواج��ن بغ��زة بع��د اأن و�س��ل �سعر 
اإىل  الدج��اج  م��ن  الواح��د  الكيل��و 
�ست��ة �سواكل فقط، وهو م��ا اأثر على 
تنمي��ة وتطور ه��ذا القطاع وتراجع 
يف الإنت��اج احليواين بغ��زة، مطمئنا 

املواطن��ني وامل�ستهلك��ني ب��اأن الأزم��ة 
�ستنتهي ولن تطول. 

ولقت اإىل اأن وزارته �سمحت باإدخال 
900 ط��ن من حل��م الدجاج املجمد 
واحلب�ض اإىل داخل القطاع مبا يلبي 
حاج��ة ال�سوق الفل�سطيني، ويخفف 
اأن  مو�سح��ا  املواطن��ني،  كاه��ل  ع��ن 
ال�ستق��رار  اإىل  �ستع��ود  الأ�سع��ار 
�سم��ن حدود تر�سى امل�ستهلك ومربو 

الدواجن.
وتوقع اأبو حمد و�سول كيلو الدجاج 
�سع��ي  بع��د   11.5 اأو   10.5 اإىل 
وزارة الزراع��ة لتخفي���ض الأ�سع��ار، 
والتعامل ب�سكل جي��د للو�سول لتلك 

الأ�سعار مبا يخدم املواطن.
ويعي���ض قطاع غ��زة ظروف��ا ماأ�ساوية 
للح�س��ار  نتيج��ة  وقا�سي��ة  �سعب��ة 
املفر���ض عليه منذ اأكرث م��ن 11 عاما، 
يف وقت يعاين فيه املواطن الفل�سطيني 
واجتماعي��ة  معي�سي��ة  اأو�س��اع  م��ن 
�سعب��ة، وارتفاع ن�سب��ة البطالة وقلة 

فر�ض العمل وانت�سار الت�سول.
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غزة- الراأي- عبداهلل كر�سوع 
ي�سع��ى الحت��الل الإ�سرائيل��ي، واأجهزته 
الأمني��ة، ومب�ساع��دٍة م��ن اأعوان��ه، عل��ى 
ن�س��ِر الإ�ساعاِت وبث الأكاذيب، يف �سفوف 
ال�سع��ب الفل�سطيني يف غزة، �سمن احلرب 
النف�سي��ة الت��ي ي�سنه��ا، لزعزع��ة ال�سف 
الداخل��ي، وترهي��ب الأه��ايل يف ظ��ل م��ا 
يعاني��ه القط��اع م��ن ح�س��ار اأ�س��اب جميع 

اأطرافه بال�سلل الكلي.
مت��ى �ستب��داأ احل��رب اجلدي��دة �سدن��ا"، 
�س��وؤال يتك��رر يف قط��اع غ��زة بتزاي��د مع 
ب��دء اأطراف خارجة ع��ن ال�سف الوطني 
ومتعاون��ة مع الحت��الل الإ�سرائيلي عرب 
ته��دف  لأخب��ار  والرتوي��ج  �سائع��ات  ب��ث 
روحه��م  و�س��رب  القط��اع  اأه��ل  لرتوي��ع 

املعنوية.
ويتك��رر ال�س��وؤال با�ستمرار ويب��داأ �سغريًا 
ث��م يك��رب، يف ح��ني ت�سع��ى بع���ض و�سائ��ل 
اأخب��ار  لن�س��ر  الفل�سطيني��ة  الإع��الم 
ب��دون التدقي��ق فيه��ا عن ن�س��ر الحتالل 
بيان��ات حتذيرية لل�س��كان بغزة، وي�ستغل 
جمهول��ة  هوات��ف  الحت��الل  "عم��الء" 
ق�س��ف  م��ن  مواطن��ني  لتحذي��ر  الأرق��ام 

بيوتهم، ثم ل تق�سف.
اإذن ه��ي ح��رب نف�سية جدي��دة يراد منها 
اإ�سع��اف اأه��ل غ��زة تتزام��ن م��ع ت�ساع��د 
التهديد الإ�سرائيل��ي الر�سمي والإعالمي 
�سد القطاع، فمن يروج لها؟ ومن امل�ستفيد 

من هذه ال�سائعات؟

جزء من الحرب
الإخ�سائي��ة النف�سي��ة هي��ام اأب��و الكا�ض 
عّدت ال�سائعات الت��ي تروج يف قطاع غزة 
ج��زءًا من احلرب النف�سي��ة التي ت�سن من 
قبل اإ�سرائي��ل واأعوانها على القطاع لأنها 

تعتربه منطقة مزعجة.
وبيّن��ت اأبو الكا�ض للراأي اأن الهدف من بث 
ه��ذه الدعاي��ات "ال�س��وداء" ه��و الو�سول 
باملجتم��ع طف��ي قطاع غ��زة اإىل حالة من 
النهيار وعدم اليقني وال�ست�سالم وهو ما 
يوؤدي اإىل حرب نف�سية اأ�سرارها اأكرب من 

احلرب الع�سكرية
ال�سائع��ات  ه��ذه  مواجه��ة  اأن  واعت��ربت 
والدعاي��ات وحت�س��ني اجلبه��ة الداخلية 
هو اأكرب رد على ناقلي ومروجي ال�سائعات 
الذي��ن يري��دون بغ��زة اأن ت�س��ل للهواية، 
داعيا اإىل ع��دم ترويج الأخبار ونقلها اإل 

اإذا تاأكدت من م�سادرها الر�سمية.
وختمت اأبو الكا�ض قوله��ا:" ال�سائعة هي 
اأ�سل��وب ق��ذر ت�ستخدمه ال��دول يف حربها 
النف�سي��ة �سد من عادت من الدول،  وجند 
يف املراجع العلمي��ة اأن الأملان والأمريكان 
وال�سهاين��ة يف ع�سرن��ا ه��ذا ه��م اأرب��اب 
و�سن��اع ال�سائعة.. وله��ذا تكافح ال�سائعة 
وتفن��د ويق�س��ى عليها باحلقائ��ق وحرية 

الراأي وبو�سائل الإعالم".
اأي�س��ًا  الإ�ساع��ات  مكافح��ة  ميك��ن  كم��ا 
جذوره��ا  ومعرف��ة  اأثره��ا  باقتف��اء 
وم�سدره��ا، بالإ�ساف��ة اإىل الط��الع على 

احلقائ��ق م��ن م�سدره��ا فور �سم��اع اخلرب، 
وعدم تروي��ج الإ�ساع��ة اأو ترديدها على 

حد قولها.

كارثة وطنية
حمم��ود  ال�سيا�س��ي  واملحل��ل  الكات��ب 
م��راداوي ق��ال :" �سه��دت الأي��ام املا�سية 
رواد  غالبي��ة  م��ن  حمموم��ًا  اندفاع��ًا 
انتح��ال  باجت��اه  الجتماع��ي  التوا�س��ل 
مهن��ة املرا�س��ل الع�سكري وحتلي��ل البيئة 

املحيطة بغزة وتقدير املوقف منها.
وتابع م��راداوي يف تدوينة له :" الغريب 
املرا�سل��ني  م��ن  العظم��ى  الغالبي��ة  اأن 
الع�سكري��ني اجل��دد تبن��وا حتمي��ة وقوع 
وعاي�س��وا  ظالله��ا  يف  وعا�س��وا  احل��رب، 
النا���ض اأهواله��ا وحرك��وا ق��وات وع��ززوا 
ور�سم��وا  اإن��ذارات  واأطلق��وا  اأخ��رى، 
)كوب��ي  معلوم��ات  وم��رروا  �سيناريوه��ات 
فيم��ا  باحل��رب  متعلق��ة  بينه��م  بي�س��ت( 
ل��دى  اإىل تخيي��م �سع��ور  بينه��م"، لفت��ًا 
املواطن��ني باأن احل��رب واقع��ة ل حمالة، 

وانعك�ض على نف�سياتهم و�سلوكهم.
وتاب��ع :" م��ا يجري كارث��ة وطنية توؤ�سر 
على قلة احل�سانة و�سعف الوعي اإىل حد 
م��ا، فال يعق��ل اأن يندف��ع اجلمي��ع باجتاه 
تقدي��رات تعك�ض حالة نف�سية لدى و�سط 
نعت بجهود ذاتية ومت اجرتارها  وا�سع �سُ
حتى تكثفت غيوم متلبدة يف ف�ساء العامل 

الفرتا�سي دون ح�سيب اأو رقيب.
و�سلوك��ه  الع��دو  تقدي��رات  اأن  واأ�س��اف 

ورف��ع  الت�سعي��د  خ��الل  م��ن  اإعالمي��ًا 
ال�سق��ف، ثم التهوين والتطمني، وارتباكه 
�سيا�سي��ًا م��ن خ��الل احلرك��ة ال�سيا�سي��ة 
وحتركات��ه  املحموم��ة،  والدبلوما�سي��ة 
�سوري��ا  الق�س��ف يف  م��ن خ��الل  ع�سكري��ًا 
والتلوي��ح بق�سف لبنان يوؤ�س��ر اأن اجلبهة 
الأكرث تفجرًا من جانب العدو الذي يبادر 
بالعتداء يف ال�سم��ال، ومع ذلك ال�سخب 
وال�سجي��ج يتدح��رج مثل ك��رة الثلج على 
جبهة اجلن��وب يف الف�ساء و�سائل توا�سل 

الجتماعي.
بالأم��ر  لي�س��ت  احل��رب  اأن  عل��ى  و�س��دّد 
اله��ني كم��ا يعتق��د املحلل��ون اجل��دد، ومن 
غ��ري ال�سهل الندفاع اإليه��ا، فهي حمكومة 
ب�سواب��ط وقي��ود وحم��ددات كث��رية، لكن 
اأهمه��ا غياب ق��درة على حتقي��ق اأهدافها 
م��ن كال امل�ستوي��ني ال�سيا�سي��ني يف الوق��ت 
اجلبهت��ني  ا�ستع��داد  وع��دم  احلا�س��ر، 
وحتم��ل  نتائجه��ا  لتقب��ل  الداخليت��ني 

اآثارها.
املعطي��ات  م��ن  الظ��ن  يغل��ب   ": وق��ال 
م��ن  ُيق��َراأ  م��ا  التكتيكي��ة  العملياتي��ة 
والتدريب��ات  امليداني��ة  الإج��راءات 
واملن��اورات وحتري��ك الق��وات واإجراءات 
احليطة واحلذر لدى امل�ستويني الع�سكري 
والأمن��ي يف كال الطرف��ني دفاعي��ة ُتبن��ى 
عل��ى فر�سي��ة وق��وع مفاج��اأة وا�ستغ��الل 
ظرف وقراءة ال�سلوك املبني على فر�سية 
وقوع اخلط��اأ يف الفهم والقراءة من طرف 

ل�سلوك واإجراءات الطرف الآخر.

وا�ستطرد بالقول :" ل ُتبنى على حتمية 
وق��وع احل��رب اأو حتى ترجيحه��ا، هذا ل 
يعن��ي عدم اأخذ كامل اإج��راءات احليطة 
واحل��ذر م��ن كل املعنيني يف ذل��ك مبا�سرة 
وت��رك اأمر التحلي��ل والتقدير والتوجيه 
له��ذا امل�ست��وى وه��ذه الدوائ��ر املخت�س��ة 
ل��ة يف التوجيه والتحذير وحتديد  واملخوَّ
احليط��ة  واإج��راءات  اخلط��ورة  م�ست��وى 
بالطريق��ة  واإي�ساله��ا  املطلوب��ة  واحل��ذر 
املهني��ة واملنا�سب��ة، وعلى قاع��دة "لو كان 
ع��دوك منل��ة ف��ال تن��م ل��ه" يعم��ل دائمًا 

املعنيون .
ك�سف��ت  بغ��زة  الداخلي��ة  وزارة  وكان��ت 
�سابق��ًا على ل�س��ان ناطقها اإي��اد البزم عن 
اأن وزارت��ه �ستتخ��ذ "اإج��راءات حا�سمة" 
�س��د م��ن مروج��ي ال�سائع��ات ع��رب مواقع 
اجلبه��ة  لتاأم��ني  الجتماع��ي؛  التوا�س��ل 
بع���ض  "اإن  الب��زم،  واأو�س��ح  الداخلي��ة. 
ال�سائع��ات  ن�س��ر  يتعم��دون  النا�سط��ني 
ع��رب مواق��ع التوا�س��ل م��ن اأج��ل اإرب��اك 
ال�ساحة الفل�سطينية، واإثارة البلبلة بني 

املواطنني".
واأ�س��اف الب��زم : "ل��ن ن�سم��ح لأي �سخ�ض 
برتوي��ج ال�سائعات، وب��ث اأخب��ار كاذبة"، 
داعي��ا املواطنني اإىل �س��رورة التحقق من 
املعلومة قبل ن�سرها على مواقع التوا�سل.
م��ن  التحق��ق  ب�س��رورة  الب��زم  ودع��ا 
الأخب��ار، والتحلي بالأخ��الق وامل�سوؤولية 
الجتماعي��ة، ونقل املعلومات م��ن و�سائل 

العالم الر�سمية.

مساعدة العمالء والسذج

بتداول اإلشاعات .. الفلسطينيون يخوضون حربًا ضد أنفسهم
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غزة- الراأي- اآلء النمر
"تاأت��ي الرياح مبا ل ت�ستهي ال�سفن" 
ه��ذا املث��ل ال�سه��ري يع��رب ع��ن م��دى 
التخب��ط "ال�سرائيل��ي" يف املنطق��ة 
�سق��وط  بع��د  املتع�سك��رة  العربي��ة 
ف��وق  ل��ه  تع��ود  حربي��ة  طائ��رة 
الأرا�س��ي ال�سوري��ة، ما ح��رف فوهة 
احلرب النف�سي��ة والع�سكرية املتوقع 
�سنه��ا على قط��اع غ��زة املحا�سر منذ 

اأحد ع�سر عامًا.
يف  الكارث��ي  الو�س��ع  ي��زال  ل  فيم��ا 
قطاع غزة يحتل م�ساحات وا�سعة من 
�س��دارة ال�سحافة العربي��ة واملحلية 
يف  وذل��ك  ال�سرائيلي��ة،  والأخ��رى 
ظل تزايد املطالب��ات باحليلولة دون 
األوان��ه،  انفج��ار الو�س��ع عل��ى �ست��ى 
الأم��ر ال��ذي ُيبق��ي عل��ى التحلي��الت 
الت��ي ل تب�س��ر بتح�س��ن الو�س��اع اإل 

بتغري مفردات الواقع.

خسائر
اخلب��ري بال�س��اأن الإ�سرائيل��ي عدن��ان 
اأبو عامر قال اأن اإ�سرائيل تتعامل مع 
الأحداث اجلارية بوجهني ول�سانني: 
ويق�س��ف  ويتوع��د،  يه��دد  ل�س��ان 
بالطائ��رات وال�سواري��خ، ول�سان اآخر 

دبلوما�س��ي يدع��و للتهدئ��ة، وينا�سد 
ووق��ف  املوق��ف  لحت��واء  الع��امل 
الت�سعي��د ،هو ذاته خطاب "ال�سحية 

والبطولة"!
وه��و م��ا ي�س��ري اإىل اهت��زاز اجلبه��ة 
الداخلية و�سعف كبري وهروب وا�سح 
متع��ددة  املواجه��ة  احتمالي��ة  م��ن 
يف  الوازن��ة  والق��وى  الجتاه��ات 
املنطق��ة، م��ا يوقف دول��ة الحتالل 
اأم��ام �سب��ح اخل�سائر التي م��ن املحقق 

اأن تخ�سرها يف اأي مواجهة كانت.
وعل��ق الكات��ب اأب��و عامر عل��ى حالة 
م�ستواه��ا  ارتف��ع  الت��ي  اله�ستريي��ا 
بقول��ه  املواطن��ني  ل��دى  التوقع��ي 
:"�سحي��ح اأننا اأمام عدو غادر، وكيف 
ناأمنه وهذا اأثر فاأ�سه، ولبد من اأخذ 
الحتياط��ات واحل��ذر، لك��ن ل داعي 
حلال��ة اله�ستريي��ا يف غ��زة م��ن حرب 
علين��ا  ت�س��ن  ف�)اإ�سرائي��ل(  قادم��ة، 
حروبا ع��دة يف وقت واحد، لكن دون 

�سجيج".
ونقل اأبو عامر عن اخلبري يف ال�سوؤون 
العربية والكات��ب ب�سحيفة معاريف 
جاك��ي جوخي، الذي ق��ال باأن هناك 
اإ�سرائي��ل  تواج��ه  خي��ارات  ثالث��ة 
للتعام��ل م��ع الو�س��ع القائ��م يف غزة، 
وثانيه��ا  القط��اع،  احت��الل  اأوله��ا 

الذه��اب  وثالثه��ا  امل�سكل��ة،  احت��واء 
ملب��ادرة وا�سع��ة، لك��ن ه��ذه اخليارات 

الثالثة حتمل األغاما وعقبات.
و�س��رح قائ��ال: يف ح��ال ق��رر اجلي�ض 
الإ�سرائيل��ي اإ�سق��اط حك��م حما���ض، 
واإع��ادة احت��الل القطاع م��ن جديد، 
فاإن��ه �سيطرح ال�سوؤال: م��ن �سي�سيطر 
عل��ى غ��زة يف الي��وم الت��ايل، فم�س��ر 
واأب��و   ،1967 ع��ام  منه��ا  تخل�س��ت 
ل��و تعه��د  م��ازن ل يريده��ا، وحت��ى 
با�ستعادته��ا فهناك �سك��وك كبرية يف 
جناح��ه بهذه املهم��ة، لأن غزة اليوم 
2018، لي�س��ت ه��ي التي فقدها عام 

.2007
بات��وا  "الفل�سطيني��ون  واأ�س��اف: 
فقراء اأك��رث، وغا�سبون على ال�سلطة 
يف  الق��وى  ومراك��ز  الفل�سطيني��ة، 
القط��اع اختلف��ت كث��ريا عم��ا كان��ت 
علي��ه  قب��ل عقد م��ن الزم��ن، ولذلك 
ف��اإن عبا�ض يرى يف غ��زة عبئا ولي�ض 

ذخرا، و�سيوا�سل الهروب منها".
يف  الع�سكري��ة  التقدي��رات  ووف��ق 
اإ�سرائي��ل، ف��اإن املعارك الت��ي قد تقع 
يف القط��اع لإ�سق��اط �سلط��ة حما���ض 
�ستت�سب��ب مبقتل 400-200 جندي، 
وه��ي اأخب��ار لي�ست �س��ارة، لأن��ه بعد 
قراب��ة عقدي��ن عل��ى الن�سح��اب من 

لبن��ان، ف��اإن اجلي���ض ق��د يت��ورط يف 
حرب ا�ستنزاف على اأر�ض غزة.

اأم��ا املهم��ة املدني��ة املتعلق��ة ب��اإدارة 
�ستكل��ف  فاإنه��ا  اليومي��ة  ال�س��وؤون 
مليارات ال�سواكل من ميزانية الدولة، 
ج��ادة  وع��ود  وج��ود  دون  ذل��ك  كل 
بتوقف ت�ساقط �سواريخ الق�سام على 

اجلبهة الداخلية الإ�سرائيلية.

ليس بعد !
فيم��ا ي��رى حمزة اأب��و �سن��ب الكاتب 
ال�سيا�س��ي يف مق��ال ل��ه، اأن املواجه��ة 
ب��ني املقاوم��ة و)اإ�سرائي��ل( يف قطاع 
غ��زة ما تزال بعي��دة، م�س��ريا اإىل اأن 
الع�سكري��ة  والتدريب��ات  املن��اورات 
الأخ��رية للجي���ض ال�سرائيلي اعتاد 
عليه��ا اأيزنك��وت من��ذ تولي��ه رئا�س��ة 
الدرو���ض  م��ن  لال�ستف��ادة  الأركان 

والعرب بعد عدوان 2014.
ويو�سح اأبو �سن��ب اأنه، من غري اجليد 
ربط املن��اورات الع�سكري��ة باحتمال 
غ��زة  قط��اع  عل��ى  ع��دوان  ح�س��ول 
املواتي��ة  ال�سيا�سي��ة  الظ��روف  اأن  اأو 
والتي تتحدث عن حلول تفر�ض على 
الفل�سطيني��ني باأنه��ا ت�ستل��زم عدوانًا 

جديدًا.

وع��ن ال�سبب الذي يوؤجل اأي مواجهة 
الف��رتة  "خ��الل  يق��ول:  قريب��ة، 
الإ�سرائيل��ي  الع��دو  جن��ح  املا�سي��ة 
املقاوم��ة  اأنف��اق  بع���ض  اكت�س��اف  يف 
الفل�سطيني��ة يف املناطق التي ي�سيطر 
عليها وذلك يوؤجل اأ�سباب اأي مواجهة 
يف الوقت الراه��ن"، م�سيفًا:" ل �سك 
تزع��ج  غ��زة  قط��اع  يف  املقاوم��ة  اأن 
الع��دو اإل اأن �ساحة لبنان هي الأكرث 
ذل��ك  الأي��ام، ويع��ود  �سخون��ة ه��ذه 
لتهام )اإ�سرائيل( حزب اهلل باإقامة 
م�سان��ع اأ�سلحة و�سواريخ مم��ا يوؤهله 
لمت��الك اأ�سلح��ة كا�سرة للت��وازن يف 

املواجهة مع )اإ�سرائيل(.
ويوؤك��د اأب��و �سن��ب اأن��ه بالرغ��م م��ن 
الظروف ال�سعب��ة التي مير بها قطاع 
غ��زة اإل اأن املواجه��ة ب��ني املقاوم��ة 

و)اإ�سرائيل( لتزال بعيدة.
يب��دو اأن ال�سرب��ة الت��ي �ستب��داأ به��ا 
قب��ل  مدرو�س��ة  "اإ�سرائي��ل" �ستك��ون 
كل �س��يء، و�ستك��ون ح��ذرة يف ح��ال 
ق��ررت اإعالن احل��رب، ولك��ن ال�سوؤال 
ال��ذي يطرح نف�سه، يف اأي الجتاهات 
�ست�سرب يف الوقت الذي حُتا�سر فيه 
من �ستى اجلبهات القتالية، اللبنانية 
والق��وة  وال�سوري��ة  والإيراني��ة 

الع�سكرية الفل�سطينية؟.

محللون : المرحلة المقبلة على غزة بعيدة عن المواجهة
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ضربة ألمن االحتالل
ويرى خب��ريان يف ال�سئون الإ�سرائيلية اأن عودة 
العم��ل الفردي واملنظم يف م��دن ال�سفة الغربية 
م��ن  بالرغ��م  لالحت��الل  مقلق��ا  ب��ات  املحتل��ة 
التن�سي��ق الأمني مع ال�سلط��ة الفل�سطينية، وهو 
دليل عل��ى ف�سل املنظومة الأمني��ة الإ�سرائيلية 
يف الك�س��ف �سريع��ا عن هوية املنفذي��ن، موؤكدين 
اأنن��ا اأمام م�سهد وحالة م��ن النتفا�سة ال�سعبية 

قد تكون اأحد معاملها الت�سدي ل�سفقة القرن.
اخلب��ري يف ال�سئ��ون الإ�سرائيلية �سال��ح النعامي 
ت��دل  ج��رار  اأحم��د  ال�سهي��د  عملي��ة  اأن  ي��رى 
عل��ى ع��ودة العم��ل املنظ��م ولي���ض فق��ط العمل 
الف��ردي، وهذا الأمر اأقل��ق الحتالل رغم كافة 
التعزي��زات الأمنية وامل�سددة وح�س��اره اليومي 

ملدن وقرى ال�سفة.
ويقول النعامي يف حديث ل�"الراأي":" الحتالل 
قام بتجربة الكثري من عمليات القمع والعتقال 

وه��دم املن��ازل والقتل، ولكن كل ذل��ك مل يجدي 
نفعا مع الفل�سطينيني".

ويرى النعامي اأن الواق��ع ال�سيا�سي بال�سفة بعد 
ف�س��ل عملية الت�سوي��ة ي�سكل عام��ال اآخرا لدفع 
املقاوم��ة والعم��ل املقاوم��ة يف ظل ازدي��اد رقعة 
ال�ستيطان وعمليات التهويد وقمع امل�ستوطنني، 
وظلمهم للعائالت الفل�سطينية بال�سفة الغربية 

املحتلة.

تعبئة شعبية
ويعت��رب اخلبري يف ال�سئ��ون الإ�سرائيلي��ة ماأمون 
بال�سف��ة  الأخ��رية  العملي��ات  اأن  عام��ر  اأب��و 
الغربي��ة، وجن��اح ال�سهيد اأحمد ج��رار يف اذلل 
الحتالل يف مطاردته وا�ست�سهاده بعد ما يقارب 
�سه��ر، ق��د اأدت اإىل عملي��ة تعبئ��ة داخ��ل اأبناء 
ال�سعب الفل�سطيني يف كافة مدن ال�سفة املحتلة، 
وات�س��ح ذل��ك م��ن خ��الل التفاع��ل اجلماه��ريي 

والغ�س��ب الكب��ري مثلما حدث يف مدينت��ي نابل�ض 
وجنني.

ويوؤك��د يف حديث��ه ل�"ال��راأي"، اأن الفل�سطينيني 
اأم��ام م�سه��د جدي��د وجل��ل يف ال�سف��ة الغربية، 
وحال��ة م��ن النتفا�س��ة ال�سعبي��ة العارم��ة، قد 
تكون اأح��د معاملها الت�سدي ل�سفق��ة القرن التي 

ي�سعى لها ترامب.
ويق��ول اأب��و عام��ر:" اإن كاف��ة اأ�سالي��ب ال��ردع 
الإ�سرائيلي��ة مل تنف��ع م��ع الفل�سطيني��ني، وكل 
والعتق��ال  والتع�سفي��ة  القمعي��ة  الإج��راءات 
والإع��دام اأثبت��ت اأن الحتالل ف�س��ل يف هزمية 
ال�سع��ب، واأن هن��اك جي��ل جدي��د م��ن ال�سب��اب 

يخطط ملرحلة جديدة من العمل املقاوم".
الواق��ع  عل��ى  ال�سف��ة  عملي��ات  تاأث��ري  وح��ول 
الغ�س��ب  حال��ة  ي�سي��ف:"  بغ��زة،  املاأ�س��اوي 
الحت��الل،  �س��د  نف�سه��ا  ع��ن  ع��ربت  بال�سف��ة 
وهن��اك غ�سب وا�سع م��ن اأهايل ال�سف��ة عن دور 

ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة ال�سلب��ي واملهم��ل لقط��اع 
غ��زة يف ظ��ل الأو�س��اع املعي�سي��ة ال�سعب��ة التي 
ن�س��ر  اأحم��د  ال�س��اب  الأه��ايل". وكان  يعي�سه��ا 
ج��رار )22 عاما( منفذ عملية )حفات جلعاد(، 
ق��د ا�ست�سه��د خ��الل ا�ستب��اك م�سل��ح م��ع ق��وات 
الحت��الل ال�سرائيلي �سباح فج��ر الثالثاء، يف 
بل��دة اليام��ون بجن��ني. ويف وقت �ساب��ق، اتهمت 
ج��رار  اأحم��د  الإ�سرائيل��ي،  الحت��الل  ق��وات 
بقي��ادة خلي��ة ع�سكرية حلركة حما���ض، نفذت 
عملي��ة اإطالق نار يف نابل���ض، واأ�سفرت عن مقتل 
احلاخ��ام اليه��ودي املتط��رف )رازيئي��ل �سيباح( 
قبل نح��و �سهر. هذا وما تزال ق��وات الحتالل، 
للي��وم الثاين على الت��وايل، توا�س��ل البحث عن 
ال�ساب الفل�سطيني الذي نفذ عملية الطعن قرب 
م�ستوطنة “اأرائيل” مبدين��ة �سلفيت؛ اول اأم�ض 
الإثن��ني، وقت��ل م�ستوطًن��ا قب��ل الن�سح��اب من 

مكان العملية.

العمليات الفردية بالضفة.. تطارد أمن االحتالل من جديد
غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي

للم��رة الثاني��ة عل��ى التوايل..ينج��ح فيها 
مق��اوم فل�سطيني بتنفي��ذ عملية فدائية يف 
مدينة �سلفي��ت ثم يتمكن من الن�سحاب من 
م��كان التنفي��ذ، متاما كما حدث م��ع ال�سهيد 
اأحم��د جرار الذي لحقته قوات الحتالل 
مبنطق��ة  ي�ست�سه��د  اأن  قب��ل  �سه��ر  لنح��و 
ال�سف��ة  �سم��ايل  جن��ني  مبدين��ة  اليام��ون 

املحتل��ة، والذي يتهم��ه الحتالل بالوقوف 
خل��ف قت��ل احلاخ��ام ال�سرائيل��ي رزيئي��ل 

�سيبح ال�سهر املا�سي.
يتلقاه��ا  ب��ات  الأخ��رى  تل��و  ال�سرب��ات 
الحتالل الإ�سرائيلي يف كافة مدن ال�سفة، 
بالرغم من الت�سييق واحل�سار والعتقالت 
اليومي��ة للكثري م��ن ال�سب��ان الفل�سطينيني، 
مل  البطولي��ة  الفردي��ة  العملي��ات  اأن  اإل 

تتوقف يوما واح��دا، حتى باتت قلقا يوؤرق 
الحتالل، ويق�ض م�ساجعه يف كل حني وهو 

اجلي�ض الذي يدعي اأنه ل يقهر.   
اأم���ض  اأول  اإ�سرائيل��ي،  م�ستوط��ن  وُقت��ل 
الإثن��ني، عند مدخل م�ستوطن��ة "اأرائيل"، 
اأعلن��ت ال�سرط��ة  م��ا  طعًن��ا ب�سك��ني، وف��ق 
الإ�سرائيلي��ة؛ قب��ل اأن ين�سح��ب املنف��ذ من 

املكان.
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دي��ر اأب��و �سالمة تق��ع اىل ال�سم��ال ال�سرقي 
من مدين��ة الرملة وعلى بع��د 9 كيلومرتات 
منه��ا بينم��ا تق��وم مدين��ة الل��د اىل الغرب 
منه��ا وعل��ى بع��د 5 كيل��و م��رتات يف منطقة 
منب�سط��ة من ال�سه��ل ال�ساحل��ي الفل�سطيني 
الأو�س��ط بني قري��ة جم��زو واحلديثة ومن 
القرى التي جتاورها خربتي زكريا والقبية 
، ترتفع اأرا�سي القرية 175 مرتا عن �سطح 

البحر .

تاريخها : وت�سميتها : تعود ت�سمية القرية 
�سالم��ة  اأب��و  ال�سي��خ  مق��ام  اىل  الغال��ب  يف 
املوج��ود يف مدخله��ا ال�سرق��ي ، اأم��ا تاري��خ 
القرية فيمكن اعادت��ه اىل ماقبل الرومان 
حي��ث وج��د يف القرية كتاب��ات يونانية مما 
ي�س��ري ان الهلن�ستيني م��روا بها وا�ستوطنوها 
، كم��ا ت�سري القبور املنحوتة يف ال�سخر التي 
وج��دت يف موقعه��ا اىل الف��رتة الرومانية . 
نق��ول ان القرية عا�ست الفرتات التاريخية 
املختل��ة حت��ى ع��ام 1920 م عندما احتلت 
بريطاني��ا القري��ة كم��ا �سائ��ر فل�سط��ني مبا 
ع��رف باتفاقي��ة �س��ان رمي��و الكريه��ة اأو ما 
عرف بالنت��داب ، ويف عام 1948م �سقطت 
القري��ة بي��د ال�سهاين��ة يف بداي��ة احل��رب 

العربي��ة ال�سهيوني��ة الأوىل والت��ي عرفت 
ال�سهاين��ة  مار���ض  وق��د   ، النكب��ة  بح��رب 
التطه��ري العرقي الكامل فيه��ا ومل يبق منها 
ال جدران مهدمة وق��د ا�ستخدم ال�سهاينة 
احجاره��ا القدمي��ة يف بن��اء ب��رج املراقبة 
ال��ذي اأقاموه عل��ى اأر�سها . بق��ي يف القرية 

اأ�سج��ار اخلروب وال�سرو وال�سنوبر والتني . 
ويج��در بالذك��ر اأن يف منطقة اخلليل قرية 
ويف  عبي��د  ووادي  �سالم��ة  خرب��ة  ت�سم��ى 

�سوريا بلدة ت�سمى جاين �سالمة .
�سكانه��ا : كان ع��دد �س��كان القري��ة يف ع��ام 

. بقليل  ن�سمة   60 من  اأكرث  1948م 

أخبار

06

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

قرية دير أبو سالمة 
المهجرة قضاء الرملة

غزة- الراأي
ح��ذرت وزارة ال�سحة يف قطاع غزة، اأم�ض 
الأربع��اء، من انتكا�س��ات �سحية كبرية قد 
تطراأ عل��ى مر�سى ال�سرطان والدم، جراء 
انع��دام النظاف��ة يف امل�ست�سفي��ات مع عدم 

توفر عالجات املناعة.
وق��ال الناطق با�سم الوزارة اأ�سرف القدرة 

يف ت�سري��ح و�س��ل "ال��راأي": "نخ�س��ى م��ن 
ح��دوث انتكا�سات �سحي��ة كبرية قد تطراأ 
ال��دم  واأمرا���ض  ال�سرط��ان  مر�س��ى  عل��ى 

جراء انعدام النظافة".
وذك��ر الق��درة يف ت�سريح��ات �سابق��ة، اأن 
تق��دمي  ت�ستطي��ع  ل  الطبي��ة  الطواق��م 
امل�ست�سفي��ات  يف  ال�سحي��ة  اخلدم��ات 

واملراك��ز ال�سحي��ة يف قط��اع غ��زة، جراء 
تراك��م القاذورات وعدم توف��ر بيئة اآمنة 

لتقدم اخلدمات ال�سحية للمر�سى.
واأ�سار اإىل اأن توقف عمل �سركات النظافة 
ي�سكل تهديدا مبا�س��را على �سحة املر�سى 
وال�سح��ة العام��ة يف قط��اع غ��زة، حي��ث 
تق��دم خدمات النظاف��ة يف 13 م�ست�سفى، 

و51 مركز للرعاي��ة الأولية، و22 مرفقًا 
يف وزارة ال�سحة من خالل 13 �سركة.

يف  العامل��ة  النظاف��ة  �س��ركات  وتوا�س��ل 
وزارة ال�سح��ة توقفه��ا ع��ن العم��ل للي��وم 
الراب��ع عل��ى الت��وايل ب�سبب ع��دم تلقيها 
م�ستحقاتها املالية م��ن قبل وزارة ال�سحة 
اأدى  م��ا  الت��وايل،  عل��ى  اخلام���ض  لل�سه��ر 

حلدوث اإرباك �سدي��د يف تقدمي اخلدمات 
ال�سحية.

يعلم��ون  نظاف��ة  عام��ل   832 اأن  يذك��ر 
قيم��ة  وتبل��غ  ال�سح��ة،  وزارة  مراف��ق  يف 
التعاق��د ال�سهري خلدم��ات النظافة 943 
األف �سيكل، وقيمة التعاقد ال�سنوي 11.3 

مليون �سيكل.

النعدام النظافة وعدم توفر عالجات المناعة

الصحة بغزة: نخشى من انتكاسات كبيرة لمرضى السرطان والدم
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مسيرة العودة الكبرى.. 
تفكير خارج الصندوق لتحقيق العودة

غزة- الراأي _ اآلء النمر
قب��ل  الق��وة  موازي��ن  قل��ب  الفل�سطين��ي  ال�سب��اب  ق��رر 
انقالبه��ا �سده��م، يف مرحلة جت�سد م�سهدًا م��ن ال�سلمية 
املحتل��ة وقريب��ًا  الأرا�س��ي  وامل�س��ري جت��اه  والحت�س��اد 
ج��دا من ال�سل��ك احل��دودي الفا�سل، يف �سنعه��م للم�سهد 
الفل�سطين��ي الع��ام قب��ل اأن ت�سنعه��م �س��راوة الأحداث 

املنجرفة نحو الهالك.
خي��ام بي�س��اء ت�سب��ه اأم��الك املرحتل��ني تعلوه��ا اأع��الم 
فل�سطني داخ��ل اأرا�سي �سا�سعة اخل�سرة، ونريان م�ستعلة 
متفرق��ة لق�س��اء حوائ��ج التدفئ��ة وطه��ي ال�سري��ع م��ن 
الطع��ام وال�س��راب، و�سماء كب��رية مرقعة بغي��وم بي�ساء 
�سغ��رية تغط��ي امل�ساح��ات املك�سوف��ة ح��ول املحت�سدي��ن 
ال�سب��اب بالق��رب م��ن اأرا�سيه��م املحتلة، هذا ج��زءا من 
ر�سائل��ه  تاأدي��ة  �سيبق��ى مفتوح��ًا حت��ى  ال��ذي  امل�سه��د 

املخطط لها.
خطوة نحو العودة

�سباب فل�سطينيني راأوا اأن الوقت قد حان لتنفيذ م�سروع 
العودة اإىل الأرا�سي املحتلة، يف ذات الفرتة التي اأ�ساقت 
به��م �سبل العي�ض يف قطاع غزة ال��ذي يعاين ويالت �سوء 

املعي�س��ة وتدين يف �ست��ى م�ستويات احلي��اة القت�سادية 
وال�سيا�سية والنف�سية.

ه��و  رتيم��ة  اأب��و  اأحم��د  الفل�سطين��ي  والكات��ب  ال�س��اب 
اأح��د القائم��ني عل��ى ن�سرة الفك��رة الت��ي تتمحور حول 
الحت�س��اد واإي�س��ال ر�سائ��ل اإعالمي��ة للع��دو ال�سهيوين 
بجدية العودة والإ�سرار عليها مهما طال عدد ال�سنوات.
يقول اأحمد اأبو رتيمة ل�"الراأي" اأن فكرة تنفيذ م�سروع 
بع��د  ع��ن  الأرا�س��ي احلدودي��ة  املفت��وح يف  العت�س��ام 
واح��د كيل��و مرت ع��ن ال�سل��ك الفا�س��ل ما ه��ي اإل خطوة 
لتكذي��ب وت�سلي��ل ل�سفقة القرن الت��ي تخطط لرتحيل 
الفل�سطيني��ني اإىل �سح��را �سين��اء لبن��اء دول��ة م�ستقلة 

لهم.
واأك��د اأبو رتيمة على اأن ولدة الفك��رة بداأت من احلياة 
الغائب��ة يف غزة، وبعد الإعالن ر�سميا عن البدء بتنفيذ 
�سفقة القرن المريكية العربية، م�سريًا اإىل التخطيط 
العرب��ي لت�سفي��ة الق�سي��ة الفل�سطينية وحال��ة الإنقاذ 
ال�سعب��ي له��ا وت�سكيل حا�سن��ة �سعبية حتم��ي وحتافظ 

وتن�سر الق�سية على طريقتها ال�سلمية.
وق��ال اأب��و رتيم��ة اأن ال�سب��اب الفل�سطين��ي �سيبق��ى يف 

اعت�سام��ه املفتوح ويف اإعالنه التم�س��ك بحق العودة اإىل 
اأرا�سي��ه املحتلة ما هو اإل تنفي��ذا وت�سديقا لقرار 194 
ال��ذي كفلت��ه الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة، �سيم��ا اأن 
ال�سباب الفل�سطين��ي �سيكون �ساحب امليدان ال�سلمي وهو 

من يقرر اخلطوة التي تلي العت�سام املفتوح.
و�سيتخلل العت�سام اجلماهريي كلمات وخطابات تنادي 
بح��ث العودة وتنفي��ذه على اأر�ض الواق��ع، كما �سيتخلله 
اأعرا���ض �سعبي��ة تراثية، اإىل اأن حتني اخلط��وة التالية 
من نف�ض امل�سروع الذي يتبنى حالة التقدم ال�سلمي جتاه 

ال�سلك ال�سائك.
وتتج��ه فكرة امل�سرية ال�سعبي��ة نحو القوة الناعمة التي 
ته��دف حل�س��د مئ��ة األ��ف لج��ئ فل�سطين��ي يف الأرا�سي 
احلدودي��ة املال�سق��ة للمحتل��ة والت��ي حتت�س��د فوقه��ا 
اآليات العدو ال�سهيوين املراقبة للتحركات اخلارجة عن 

احلالت املعهودة من ال�سمت املطبق واجلمود التام.
وت�سم��ل احل��دود الفل�سطيني��ة م��ن �سماله��ا اإىل جنوبها 
ب��وؤر جتمعات، لت�سكيل ق�سية راأي عام وجتمع جماهريي 
فاعل ل�سال��ح ن�سرة الق�سية الفل�سطينية على املوؤامرات 

الأمريكية والأخرى ذات الطابع وال�سفقات العربية.
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دراسة خطيرة.. هذا ما تفعله االلعاب "البالستيكية" بأطفالكم

غزة- الراأي
اأن  اإىل  بريطاني��ة  درا�س��ة  اأ�س��ارت 
امل�ستعمل��ة ق��د  البال�ستيكي��ة  الألع��اب 
تعر���ض الأطف��ال مل�ستوي��ات غ��ري اآمنة 
الر�سا���ض  مث��ل  كيماوي��ة  م��واد  م��ن 
والكادمي��وم، وهو ما يرتب��ط مب�سكالت 

يف النمو واإتالف اأع�ساء.
ولإج��راء الدرا�س��ة، فح���ض الباحثون 
200 لعبة بال�ستيكية م�ستعملة، عرثوا 
عليه��ا يف منازل ودور لريا���ض الأطفال 

و�سمن تربعات.
وت�سمن��ت الألع��اب �سي��ارات وقط��ارات 
ودمى ل�سخ�سيات اأف��الم احلركة، كانت 
كلها �سغرية يف احلجم لدرجة جتعل من 

املمكن اأن ي�سعها الطفل يف فمه. 
عالي��ة  تركي��زات  الباحث��ون  ور�س��د 

م��ن  خط��رية  كيماوي��ة  عنا�س��ر  م��ن 
بينه��ا الأنتيم��ون والباري��وم وال��ربوم 
والر�سا���ض  والك��روم  والكادمي��وم 
األع��اب  م��ن  الكث��ري  يف  وال�سيليني��وم 
وقط��ع  والدم��ى  البن��اء  مكعب��ات 
املجوه��رات، جميعها كان��ت اإما باللون 

الأ�سفر اأو الأحمر اأو الأ�سود. 
وحت��ى يف حالة امل�ستوي��ات املنخف�سة 
ق��د تكون هذه امل��واد الكيماوية �سامة 
لالأطف��ال املعر�س��ني لها لف��رتة طويلة 
ي�س��ع  عندم��ا  خا�س��ة  الوق��ت،  م��ن 

الأطفال الألعاب يف اأفواههم. 
وقال اأندرو ترنر، وهو باحث يف جمال 
ال�سح��ة البيئي��ة بجامع��ة بليم��وث: 
"توؤكد النتائج وجود تركيزات كبرية 
ن�سبيا من املواد الكيماوية التي فر�ست 
عليها قيود اأو منعت منذ ذلك احلني".

رام اهلل – الراأي:
ال��وزراء يف حكوم��ة التواف��ق  اأك��د جمل���ض 
اأن��ه �سيب��داأ با�ستيع��اب 20 األ��ف موظف من 
موظف��ي غزة اجل��دد، حال متك��ني احلكومة 

من حركة حما�ض واإزالة العقبات اأمامها.
كما �سدد املجل�ض خ��الل جل�سته الأ�سبوعية 
الي��وم يف رام اهلل، عل��ى اأن متك��ني احلكوم��ة 
يعن��ي قي��ام ال��وزراء مبهامه��م يف املحافظات 
ال�سمالي��ة  املحافظ��ات  يف  كم��ا  اجلنوبي��ة 
دون عراقي��ل، موؤك��دا اأهمي��ة توف��ري املن��اخ 
املالئم لعمل ال��وزراء يف ال��وزارات والدوائر 
ب��ني  العم��ل  توحي��د  ل�سم��ان  احلكومي��ة، 
حمافظ��ات الوط��ن، م�س��ددًا يف الوق��ت ذاته 
اأن احلكوم��ة �ستوا�س��ل حتم��ل م�سوؤولياته��ا، 
واتخ��اذ كل م��ا من �ساأن��ه امل�ساهم��ة يف اإنهاء 
النق�سام البغي�ض، وا�ستع��ادة وحدة الوطن 
وموؤ�س�سات��ه، وتخفيف معاناة �سعبنا وتعزيز 

�سموده.
وجدد املجل�ض دعوته حلركة حما�ض باإزالة 
كاف��ة العراقي��ل، وامل�س��ي قدم��ًا يف حتقي��ق 
امل�ساحل��ة الوطني��ة، وذلك م��ن خالل متكني 
وليته��ا  وب�س��ط  �سام��اًل،  متكين��ًا  احلكوم��ة 
و�سالحياته��ا  مهامه��ا  وممار�س��ة  القانوني��ة 
ح�س��ب القان��ون، مب��ا يف ذلك التمك��ني املايل 
املوحد، م��ن خالل وزارة املالي��ة والتخطيط 
اجلهة امل�سوؤولة الوحيدة عن اجلباية، وعن 

ال�سرف يف اآن واحد.
اإ�ساف��ة اإىل "ال�سيط��رة الكاملة على املعابر، 
م��ن  غ��زة  قط��اع  اإىل  الب�سائ��ع  واإدخ��ال 
خ��الل املعاب��ر القانوني��ة فق��ط، وم�سوؤولية 
احلكوم��ة يف فر���ض النظ��ام الع��ام و�سي��ادة 
القانون ومتكني ال�سلطة الق�سائية من ت�سلم 
مهامه��ا يف قطاع غزة وفق��ًا للقانون الأ�سا�سي 

والقوان��ني ذات العالقة، اإ�سافًة اإىل �سرورة 
ال�سماح بع��ودة جميع املوظفني القدامى اإىل 
عملهم، واإجناز ذلك بالكامل كخطوة اأوىل ل 
بد منها، والتي متثل حجر الأ�سا�ض لالنتقال 

اإىل معاجلة باقي امللفات الأخرى".
و�سائ��ل  تناقلت��ه  م��ا  املجل���ض  وا�ستهج��ن 
الإع��الم الإ�سرائيلي��ة حول ع��زم ال�سلطات 
الإ�سرائيلي��ة، ال�سم��اح باإدخ��ال امل�ساع��دات 
الإن�سانية الت��ي �ستقدمها املوؤ�س�سات الدولية 
لقط��اع غ��زة، يف الوق��ت ال��ذي توا�س��ل فيه 
ح�ساره��ا الظ��امل للع��ام احلادي ع�س��ر على 
الت��وايل، وعدوانه��ا الوح�س��ي املتكرر خالل 
هذه ال�سنوات وما اأحلقته من دمار هائل طال 
كافة مناحي احلياة، فاإنها تتحمل امل�سوؤولية 

الكاملة عن معاناة �سعبنا يف قطاع غزة.
حكوم��ة  تلوي��ح  اأن  املجل���ض  اأك��د  كذل��ك 
الحت��الل باإق��رار قان��ون لفر���ض ال�سي��ادة 

الإ�سرائيلي��ة عل��ى ال�سف��ة الغربي��ة، و�س��م 
الكت��ل ال�ستيطاني��ة والحتف��اظ بالأغوار 
وغريها م��ن خمطط��ات التهوي��د والقتالع، 
عل��ى  الحت��الل  حكوم��ة  اإ�س��رار  يوؤك��د 
التن�س��ل م��ن كاف��ة التفاق��ات املربم��ة بني 
الطرفني، وهو تعبري وا�سح على عدم رغبتها 
بال�س��الم اأو اأي ني��ة للتو�س��ل اإىل حل للنزاع 

الفل�سطيني الإ�سرائيلي.
و�س��دد اأن القي��ادة الفل�سطيني��ة واحلكومة 
و�سعبن��ا ل��ن يقبل ب��اأي حال لغ��ة الإمالءات 
التي حت��اول احلكوم��ة الإ�سرائيلية فر�سها 
ول��ن  الأمريكي��ة،  الإدارة  ودع��م  مب�سان��دة 
يقف��وا مكت��ويف الأي��دي اإزاء ه��ذا النتهاك 
الف��ظ للقان��ون الدويل، وق��رارات ال�سرعية 
الدولي��ة، موؤك��دا  اأن الإقدام عل��ى مثل هذه 
اخلط��وة لن يكون فقط نهاية حلل الدولتني، 
اإمنا نهاية لأي اأمل بتحقيق ال�سالم، و�ستكون 

له انعكا�ساته على املنطقة باأكملها.
الأمريكي��ة  الإدارة  اأن  املجل���ض  واأو�س��ح 
والرئي���ض الأمريكي الذي اتخ��ذ قراره غري 
القان��وين واملنح��از ب�س��اأن القد���ض �سي��درك 
قريبا اأن ما تق��وم به احلكومة الإ�سرائيلية 
م��ن هجم��ة ا�ستيطاني��ة م�سع��ورة، وم��ن �سن 
ت�سريع��ات عن�سرية يوؤك��د موقف احلكومة 
الإ�سرائيلي��ة املع��ادي لإحي��اء عملية �سالم 
الحت��الل  تر�سي��خ  اإىل  ويه��دف  ج��ادة، 
الدول��ة  ركائ��ز  وتقوي���ض  وال�ستيط��ان 
اإمكاني��ة  اأي  عل��ى  والق�س��اء  الفل�سطيني��ة، 
حلل الدولتني، وهو يوؤك��د ا�ستهتار احلكومة 
الإ�سرائيلي��ة واإ�سرارها على اإف�سال اأي جهد 
دويل واأمريكي يرغم اإ�سرائيل على اللتزام 
بقرارات ال�سرعية الدولية وباإرادة املجتمع 

الدويل.
وجدد املجل���ض مطالبته ل��الإدارة الأمريكية 

بالرتاج��ع ع��ن قراره��ا امل�س��وؤوم بالعرتاف 
وخطواته��ا  لإ�سرائي��ل،  عا�سم��ة  بالقد���ض 

بنقل ال�سفارة الأمريكية اإىل القد�ض.
و�س��دد على املوق��ف الفل�سطيني الداعي اإىل 
عق��د موؤمت��ر دويل لل�س��الم ينبثق عن��ه اآلية 

متعددة الأطراف لرعاية املفاو�سات.
كما وجه التحية اإىل اأبناء �سعبنا لال�ستمرار 
الأمريك��ي  الق��رار  رف���ض  ع��ن  تعبريه��م  يف 
اجلائر، واأدان الت�سعيد الإ�سرائيلي اخلطري 
ال��ذي متار�س��ه ق��وات الحتالل بح��ق اأبناء 

�سعبنا الأعزل.
ا�ستجاب��ة  ع��دم  اأن  عل��ى  املجل���ض  و�س��دد 
الأم��ن  جمل���ض  خا�س��ة  ال��دويل،  املجتم��ع 
ال��دويل وامتناع��ه ع��ن حما�سب��ة اإ�سرائي��ل 
عن جرائم احلرب واجلرائم �سد الإن�سانية 
وانتهاكاتها للقانون الدويل والقانون الدويل 
الإن�ساين يف الأرا�س��ي الفل�سطينية املحتلة، 
اإ�سافة اإىل النحي��از الأمريكي الإ�سرائيلي، 
وا�ستم��رار رف���ض املجتم��ع ال��دويل بتحّم��ل 
م�سوؤوليات��ه القانوني��ة والأخالقي��ة لإنهاء 

الحتالل.
ال��ذي  العن�س��ري  القان��ون  م�س��روع  واأدان 
تقدم ب��ه وزير احل��رب الإ�سرائيلي اأفيغدور 
الأ�س��رى  خم�س�س��ات  بخ�س��م  ليربم��ان، 
املقا�س��ة  اأم��وال  م��ن  ال�سه��داء،  وعائ��الت 
الفل�سطيني��ة، موؤك��دا اأن ه��ذه الأم��وال ه��ي 
م��ن  مّن��ة  لي�س��ت  وه��ي  فل�سطيني��ة،  اأم��وال 
اإ�سرائي��ل، تقوم بجبايتها نيابة عن ال�سلطة 
الوطني��ة مقاب��ل م��ا ن�سبته %3 م��ن عوائد 
ال�سرائ��ب، والت��ي ت�س��ل اإىل ح��وايل )21( 
ملي��ون �سيقل �سهري��ا واأن اأي خ�س��م من هذه 
العائ��دات، ما هو اإل قر�سنة اإ�سرائيلية على 

الأموال الفل�سطينية.

الحكومة: استيعاب 20 ألف من موظفي غزة حال تم التمكين
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غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع
غ��زة  قط��اع  م�ست�سفي��ات  يف  النظاف��ة  اأزم��ة  تدخ��ل 
احلكومي��ة يومها الثاين على التوايل، دون حلول تلوح 

يف الأفق من ِقبل احلكومة اأو وزارة ال�سحة.
�س��ركات النظاف��ة ه��ددت قب��ل اأ�سابي��ع قليل��ة باأنه��ا 
�ست�سع��د م��ن خطواته��ا الت�سعيدي��ة اإذا مل يتم �سرف 
اأن  اإل  املالي��ة ودف��ع رواتبه��م؛  م�ستحق��ات موظفيه��ا 
حالة م��ن الالمبالة يواجهونها من قبل وزارة ال�سحة 
بحكوم��ة الوفاق الوطني، وحال��ة من ال�ستهتار بو�سع 

م�ست�سفيات قطاع غزة الكارثي.
عام��ل النظاف��ة املغل��وب عل��ى اأم��ره اأ�سحى غ��ري قادر 
عل��ى الو�سول مل��كان عمله ال��ذى دفعته م��رارة احلياة 
لاللتح��اق  فيه ، نتيج��ة عدم امتالك اأج��رة املوا�سلة 
وان�س��داد الأف��ق يف تاأمنيه��ا من هنا او هن��اك على بند 

الدين.
وزارة ال�سح��ة يف قطاع غزة اأك��دت اأن ارباكًا حدث يف 
كافة املراف��ق ال�سحية يف غزة، ج��راء توقف �سركات 
النظاف��ة عن عمله��ا، ب�سبب عدم تلقيه��م م�ستحقاتهم 

املالية.
وكان عم��ال النظافة قد اأ�سربوا ع��ن العمل قبل �سهر 
ب�سب��ب ع��دم تلقيه��م مل�ستحقاته��م املالي��ة مم��ا اأحدث 
فو�س��ى وارب��اك يف املراف��ق ال�سحية نت��ج عنها توقف 

اخلدم��ة للمواطنني، مما ا�سط��ر وزارة ال�سحة اأنذاك 
يف رام اهلل لإر�س��ال حوال��ة مالي��ة لل�س��ركات، اإل اأن 

الأزمة عادت من جديد .
با�س��م  املتح��دث  الق��درة  اأ�س��رف  الدكت��ور  واأعل��ن 
عملي��ة   200 تاأجي��ل  الفل�سطيني��ة  ال�سح��ة  وزارة 
جراحية جمدول��ة ب�سبب تراكم الق��اذورات يف غرف 
العملي��ات ج��راء توق��ف �س��ركات النظافة ع��ن العمل 
يف امل�ست�سفي��ات واملراك��ز ال�سحي��ة للي��وم الث��اين على 

التوايل.
وق��ال القدرة “اإن الطواقم الطبية ل ت�ستطيع تقدمي 
اخلدم��ات ال�سحية يف امل�ست�سفي��ات و املراكز ال�سحية 
يف قط��اع غ��زة ج��راء تراكم الق��اذورات و ع��دم توفر 

بيئة اآمنة لتقدم اخلدمات ال�سحية للمر�سى”.
واأ�س��اف ” اأن توق��ف عم��ل �س��ركات النظاف��ة ي�س��كل 
تهدي��دا مبا�سرا على �سح��ة املر�س��ى وال�سحة العامة 
يف 13 م�ست�سف��ى و51 مرك��زا للرعاي��ة الأولي��ة و 22 

مرفقا اآخرا يف وزارة ال�سحة من خالل 13 �سركة”.
واأ�س��ار اإىل وج��ود 832 عامل نظاف��ة يف مرافق وزارة 
ال�سح��ة مل يتلق��وا اأجوره��م لل�سه��ر اخلام���ض ج��راء 

تراكم امل�ستحقات املالية لل�سركات .
وق��ال “توق��ف عم��ال النظاف��ة يوؤثر عل��ى 40 غرفة 
عملي��ات جراحي��ة و11 غرف��ة ولدة قي�سري��ة مم��ا 

عملياته��م  اإج��راء  م��ن  يومي��ا  مري���ض   200 يح��رم 
املجدول��ة، كم��ا يوؤثر عل��ى اخلدم��ات ال�سحي��ة لنحو 
113 طف��ال يف  100 مري���ض يف العناي��ات املرك��زة و 
ح�سانات الأطفال، كما �سيوؤثر على اخلدمات ال�سحية 
ل��� 702 مري���ض بالف�س��ل الكل��وي يف 5 مراك��ز لغ�سيل 
الكل��ى على مدار ال�ساع��ة”. كما �سيوؤث��ر على اأكرث من 
200 �سيدة حامل يف اأك�ساك و اق�سام الولدة وتهدد 
حي��اة ال�سي��دات احلوام��ل باحلم��ل اخلط��ر يحتج��ن 
ع�س��رات العملي��ات القي�سري��ة يومي��ا، بالإ�سافة اإىل 
50 خمترب طبي جتري الف التحاليل الطبية و 11 
بن��ك دم تعنى بنقل ع�سرات وح��دات الدم و م�ستقاته 

للمر�سى بح�سب وزارة ال�سحة.

750 أسرة
ب��دوره؛ طال��ب الحتاد العام لنقاب��ات عمال فل�سطني، 
ب�س��رف  م�سوؤولياته��ا  عن��د  بالوق��وف  احلكوم��ة، 
م�ستحقات واأج��ور عمال النظافة يف م�ست�سفيات قطاع 
غ��زة املتاأخرة منذ اأكرث من اأربع��ة اأ�سهر، الذين بدوؤوا 
اإ�سراًب��ا عن العمل و�سط حتذي��رات من تداعيات ذلك 

على الو�سع ال�سحي.
وق��ال املتحدث با�س��م �سركات النظاف��ة اأحمد الهندي 
"قدمن��ا كل م��ا منل��ك خلدم��ة امل�ست�سفي��ات، وما زلنا 

كذلك"، لفت��ًا اإىل �سعوبة ال�ستمرار يف العمل يف ظل 
عدم حتويل امل�ستحقات املالية لهم منذ اأكرث من اأربعة 

اأ�سهر.
واأو�س��ح الهن��دي اأّن العم��ال ب��دوؤوا الإ�س��راب الت��ام 
من��ذ اأم���ض الأح��د، حمذرًا م��ن اأّن ه��ذه الحتجاجات 
�ستتوا�سل للمطالبة بحقوق ال�سركات وعمال النظافة 

حتى اإيفاء الوزارة بالتزاماتها.
وطال��ب الهن��دي امل�سوؤولني واجلهات املعني��ة بالوقوف 
تع�س��ف  الت��ي  الأزم��ة  ه��ذه  اأم��ام  م�سوؤوليته��م  عن��د 
حم��دق  خط��ر  لتف��ادي  فيه��ا  والعامل��ني  بال�س��ركات 

و�سديد.
وا�ستهج��ن عمال النظاف��ة ا�ستمرار جتاه��ل احلكومة 
ملطالبهم ومعاناتهم، وو�سفوا ذلك بالظلم الكبري الذي 
ميار���ض عليهم م��ن اجله��ات احلكومي��ة. ويتلقى عامل 
النظاف��ة �سبعمائ��ة �سي��كل )نح��و 200 دولر( مقابل 
عمل��ه يف م�ست�سفي��ات قط��اع غ��زة م��ن خ��الل �سركات 
خا�س��ة تتعاق��د معه��ا وزارة ال�سحة. ومن��ذ اأ�سبوعني 
الحتجاجي��ة  خطواته��ا  النظاف��ة  �س��ركات  ب��داأت 
ملطالبة امل�سوؤولني يف الوزارة واحلكومة بحل م�سكلتهم، 
وا�سط��ر 750 عام��ل نظاف��ة اإىل ت�سعي��د خطواته��م 
الحتجاجي��ة وتنظي��م وقف��ات يف م�ست�سف��ى ال�سفاء 

مطالبني بحل �سريع مل�سكلة عدم تلقيهم رواتبهم.

تأزيم الواقع الصحي في تصاعد:

إضراب المستشفيات ينذر بكارثة والشركات تتهم "الحكومة"!
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را اهلل- الراأي
اأعل��ن حماف��ظ �سلط��ة النق��د الفل�سطيني��ة ع��زام 
ال�س��وا، اأن �سلط��ة النقد تقوم بتطوي��ر الإجراءات 

الراهنة يف جمال تنظيم تداول ال�سيكات.
وق��ال ال�س��وا يف بي��ان �سحف��ي، "اإن �سلط��ة النق��د 
�ستتخ��ذ ع��دة اإج��راءات اإ�سافية م�س��ددة ملحاربة 

ال�سيكات املعادة".
واأو�س��ح اأن ه��ذه الإج��راءات ت�سم��ل يف مرحلته��ا 
الأوىل املتوق��ع املبا�س��رة به��ا خالل الأي��ام القليلة 
القادم��ة للح��د م��ن عملي��ات الت�سوي��ات الر�سائية 
لالأف��راد وال�س��ركات، اإلغ��اء ف��رتة الثالث��ة �سه��ور 
املعتم��دة حالي��ا لغاي��ات الت�سني��ف، واعتماد توفر 
الت�سجي��ل القان��وين لل�س��ركات واملن�س��اآت من جهات 
الت�سوي��ة  عل��ى  املوافق��ة  لغاي��ات  الخت�سا���ض 

الر�سائية.
املتوق��ع  الثاني��ة  املرحل��ة  اأن  اإىل  ال�س��وا  واأ�س��ار 
تنفيذه��ا قب��ل نهاية الع��ام، �ست�سم��ل جمموعة من 
الإجراءات، منه��ا: خف�ض عدد ال�سيكات اخلا�سعة 
للت�سني��ف، وحتدي��د �سق��وف لل�سي��كات ال�سخ�سية، 
م��ن  العالق��ة  ل��ذوي  ال�سي��كات  من��ح  يف  والت�س��دد 

الدرجة الأوىل للعمالء امل�سنفني على النظام.
وب��ني اأن اإط��الق نظ��ام املقا�س��ة الإلك��رتوين خالل 
ه��ذا الع��ام �سيعم��ل عل��ى �سب��ط وتنظي��م عمليات 
تداول ال�سي��كات وفقًا للمعايري واملمار�سات الدولية 

الف�سل��ى و�سيع��زز اإج��راءات �سلطة النق��د يف احلد 
م��ن هذه الآف��ة لدرجة كب��رية، ما �سينت��ج عن ذلك 
توف��ري ال�سيولة الالزمة لقطاع املن�س��اآت وال�سركات 

يف اأوقاتها املحددة واملتوقعة.

الشوا: سنتخذ إجراءات مشددة 
لمحاربة الشيكات المرجعة

أخبار
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إعداد / جمعية واعد لألسرى والمحررين

ي�ستيق��ظ جمد من غيبوب��ة اأمله وي�سرخ 
منادي��ًا وال��ده، ظن��ًا من��ه اأن الأ�س��وات 
املطالبة بجمعهما �ست�سل بهذه ال�سهولة 
اأمل  عن�س��رٍي،  احت��الٍل  وج��ود  ظ��ل  يف 
ال�س��اب الغ�ض جمد الطح��ان )19عامًا(

م��ن مدين��ة القد���ض، مل ين�س��ه اأن لديه 
اأمني��ة وحي��دة يج��ب اأن يه��زم لأجله��ا 
الوق��ت وينت�س��ر علي��ه، يري��د اأن ي��رى 
وال��ده قب��ل ف��وات الأوان، وه��و ال�س��اب 
ال��ذي حرم منه ح��ني كان بعمر الأ�سهر، 
اأٍب  ومل يع��رف معن��ى اأن يك��رب بوج��ود 

يرافقه وعورة احلياة.
�سرط��ان ال��دم، اللوكيمي��ا، اأ�سب��ح عدوًا 
اآخ��ر بالن�سب��ة لل�س��اب جمد، ع��دٌو اآخر 
�سي�سلب��ه حقه يف روؤية والده، فقد م�ست 
ثالثة �سهور ومل يتمكن بعد من الو�سول 
اإىل ح�سن والده، وو�سعه ال�سحي ح�سب 
تاأكي��د عائلت��ه ملكت��ب اإع��الم الأ�س��رى، 
اآخ��ٌذ بالتده��ور يف كل يوم، وهو ميكث يف 

العناية املكثفة يف م�ست�سفى هدا�سا.
با�س��م  التق��ى  الأ�س��رى  اإع��الم  مكت��ب 
الطح��ان، �سقي��ق الأ�سري رج��ب الطحان، 
وع��م ال�ساب جمد، للحديث حول الو�سع 
ال�سحي لل�ساب جم��د الطحان، والأمنية 
اأم��ن  عل��ى  تهدي��ٍد  اأي  ت�س��كل  ل  الت��ي 

الحتالل.
يقول با�سم الطحان”يعي�ض ابن �سقيقي، 
جم��د، اأو�ساع��ًا �سحي��ة خط��رية بعد اأن 
خ�س��ع لعملية جراحي��ة، وكل ما يطالب 
رج��ب  الأ�س��ري  وال��ده  ي��رى  اأن  ه��و  ب��ه 
الطحان، والذي اأعاد الحتالل اعتقاله 
قبل نحو ثالث �سنوات ون�سف، رغم نيله 
حريت��ه يف �سفقة وفاء الأح��رار، وذلك 
بع��د اأن اأم�س��ى م��ا مدت��ه 13 عام��ًا م��ن 

حكمه املوؤبد.
ي�سيف با�سم الطحان”اأجرينا ات�سالٍت 
مكثف��ة عل��ى م��دار الأي��ام املا�سي��ة م��ع 
املحام��ي  الكني�س��ت  يف  العرب��ي  النائ��ب 

ت�سكي��ل  مت  وق��د  ال�سع��دي،  اأ�سام��ة 
جمموعة م��ن املحام��ني املتطوعني لرفع 

الق�سية يف املحاكم ال�سهيونية”.
�سقي��ق الأ�س��ري رجب الطح��ان، اأ�سار اإىل 
اأن املحام��ي ال�سع��دي قدم طلب��ًا مل�ست�سار 
الحت��الل ل�س��وؤون ال�سابا���ض، وذلك من 
م��ن احت�س��ان  الأ�س��ري  اأن يتمك��ن  اأج��ل 
وق��د  اأوجاع��ه،  ع��ن  والتخفي��ف  ابن��ه 
احلقوقي��ة  املوؤ�س�س��ات  بتدخ��ل  طال��ب 
والإن�ساني��ة الدولي��ة واملحلي��ة عاجاًل، 
اإ�ساف��ة لو�سائل الإع��الم، وذلك لل�سغط 
عل��ى حكومة الحتالل، ومتك��ني الأ�سري 

من زيارة جنله قبل فوات الأوان.
الأ�س��ري رج��ب الطح��ان القاب��ع يف �سجن 
ر�سال��ًة  املري���ض  لبن��ه  اأر�س��ل  نفح��ة، 
اأك��ون بخ��ري  عاجل��ة، ق��ال فيها”كي��ف 
اأن  اأمتن��ى  كن��ت  بخ��ري،  لي���ض  وابن��ي 
اأخف��ف  اأحمل��ك  اأح�سن��ك  مع��ك  اأك��ون 
عن��ك اأعطي��ك م��ن دم��ي كل م��ا اأمل��ك، 

ول��دي حرموين من��ك 16 عام��ًا، واليوم 
يحرم��وين من��ك واأن��ت يف ذروة مر�س��ك 
وحتتاجني ول اأقدر اأن اأ�سلك رغمًا عني 

لألتقي بك.
الأ�س��ري الطح��ان ق��ال ب�سري��ح العب��ارة 
روح��ي  عل��ى  الغ��ايل  ر�سالته”ابن��ي  يف 
وقلبي، جمد، �ساحمني لأنني ل اأ�ساركك 
اأوجاعك واآلمك، �سحي��ٌح اأنك بعيٌد عن 
عين��ي، لكّنك ل�ست بعيدًا عن قلبي، ل�ست 
ب��ني ي��دي، لكن��ك يف روح��ي ووج��داين، 
يعل��م اهلل اأن قلب��ي وروح��ي ووج��داين 
للقي��اك،  متعط�س��ة  فالأ�س��واق  مع��ك، 
ت��راين دائ��م الدع��اء هلل ك��ي ي�سفي��ك 

ويعيدك اإلينا �ساملًا معافًى يا رب”.
واأ�ساف الأ�سري الطحان”اعلم يا بني، ل 
ال�سجن وال�سج��ان، ول الأ�سوار ال�سائكة 
ول القي��ود اللئيم��ة ت�ستطي��ع اأن حتول 
بين��ي وبين��ك، فاأن��ت يف القل��ب وال��روح، 
مهج��ة القل��ب جم��د، اإذا داهم��ك الأمل 

بذك��ر  فاله��ج  الب��الء،  علي��ك  وتعاق��ب 
اهلل وارف��ع كفي��ك واأطلق ل�سان��ك واأكرث 
م��ن طلب��ك واأل��ح علي��ه، وا�سك��ر با�سمه، 
فبذك��ره �سبحان��ه وتع��اىل ت��زاح جبال 

الهم والأمل والأ�سى”.
ر�سالت��ه  الطح��ان  الأ�س��ري  وخت��م 
بالقول”حبيبي جمد مع الدمعة ب�سمة، 
وم��ع اخل��وف اأم��ن، وم��ع الف��زع �سكينة، 
وبعد الع�سر ي�سٌر، ف��ال ت�سيق ذرعًا، واإذا 
داهم��ك الأمل واخلوف، فقل ح�سبي اهلل 
ونع��م الوكيل، عنده��ا ينب�سط خاطرك 

ويهداأ قلبك.
جت��در الإ�س��ارة اإىل اأن الأ�س��ري الطحان 
اأٌب خلم�س��ة م��ن الأبناء، من �س��كان را�ض 
العام��ود يف القد���ض املحتل��ة، وق��د اأعاد 
الحت��الل اعتقال��ه عقب الإف��راج عنه 
وكان��ت  الأح��رار،  وف��اء  �سفق��ة  �سم��ن 
حكم��ه  ثبت��ت  ق��د  الحت��الل  حمكم��ة 

ال�سابق، وهو حكم املوؤبد.

مجد الطحان: مريٌض بالسرطان يصارع 
الوقت ألجل رؤية والده األسير

رام اهلل- الراأي
اأك��د وزي��ر الرتبية والتعلي��م العايل �س��ربي �سيدم 
رف���ض الوزارة املطل��ق لكافة اأ�س��كال تكبيل وتقييد 
الأكادميي��ني الأجان��ب، بفع��ل �سيا�س��ات الحت��الل 
الرامي��ة اإىل عرقل��ة و�سوله��م ملوؤ�س�س��ات التعلي��م 

العايل داخل الوطن.
وجاء ذلك خالل لقائه، وفدا من "حملة الدفاع عن 
حق الدخول والإقام��ة حلملة اجلوازات الأجنبية 
اإىل فل�سط��ني"، �سم النا�سط يف احلمل��ة �سام بحور، 

ورنا بركات، وعبلة عرنكي من جامعة بريزيت.
واأ�س��ار �سي��دم اإىل اأن ال��وزارة تنظ��ر اإىل هذا امللف 
بع��ني الهتم��ام، و�ستتابع��ه ع��رب اجله��ات املعني��ة، 
الع��ايل يف  التعلي��م  اأم��ام جمل���ض  و�سيت��م عر�س��ه 
جل�سته املقبلة، موؤكدا �سرورة ت�سافر كافة اجلهود 

وا�ستثماره��ا عرب القنوات ال�سيا�سية والدبلوما�سية 
والإعالمي��ة من اأجل ال�سغط على الحتالل ووقف 
الإج��راءات التع�سفية ملنع دخ��ول الأكادمييني اإىل 
اأر���ض الوط��ن، الأمر ال��ذي يرتتب علي��ه حرمانهم 
م��ن امل�ساهم��ة بتطوي��ر التعلي��م العايل ب�س��كل عام 

واحلركة البحثية بوجه خا�ض.
بدوره��م، اأطل��ع اأع�ساء الوف��د، الوزي��ر �سيدم على 
احلملة ون�ساطاته��ا وواقع الت�سييقات الإ�سرائيلية 
عل��ى الأكادميي��ني الأجان��ب وتاأثريه��ا عل��ى تطور 
املوؤ�س�س��ات التعليمي��ة، وطالب��وا اجله��ات الر�سمي��ة 
واملوؤ�س�س��ات الأكادميية الدولية وموؤ�س�سات املجتمع 
املدين يف العامل بتاأييد احلملة ودعمها والعمل على 
وق��ف جمي��ع الإج��راءات الت��ي حت��ول دون دخول 

الأكادمييني الأجانب واإقامتهم داخل فل�سطني.

صيدم: نرفض كافة أشكال تكبيل 
االحتالل لألكاديميين األجانب
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رام اهلل- الراأي
وال�س��وؤون  الأوق��اف  وزي��ر  ق��ال 
الديني��ة ال�سي��خ يو�س��ف ادعي�ض، 
اإن وزارت��ه قدمت طلب��ًا لل�سلطات 
ال�سعودي��ة لزي��ادة ع��دد احلجاج 
ال�سه��داء  ذوي  م��ن  ل�سيم��ا 
اإلغ��اء  لطل��ب  اإ�ساف��ة  والأ�س��رى، 
%5 الت��ي تفر�سه��ا  ال���  �سريب��ة 
اململك��ة على احلج��اج خل�سو�سية 

احلالة الفل�سطينية.
ت�سري��ح  يف  ادعي���ض  واأ�س��اف 
والعم��رة  احل��ج  وزي��ر  اأن   ، ل��ه 
ال�سع��ودي، وخ��الل لقائهم��ا اأم�ض 
للمطال��ب  بال�ستجاب��ة  وع��ده 

الفل�سطينية.
وب��ني اأن��ه مت اأي�سًا بح��ث اإمكانية 
باإدخ��ال  ال�سعودي��ة  ت�سم��ح  اأن 
ب��اب  م��ن  اإ�سافي��ة  حاف��الت 
الطارئ��ة،  للظ��روف  الحتي��اط 
واإلغ��اء اتفاقية النق��ل القدمية، 
واأن يكون لفل�سط��ني حافالت نقل 

خا�سة لكافة احلجاج.

ادعي�ض: وعود 
�سعودية لزيادة 

عدد حجاج فل�سطني 
واإلغاء ال�سريبة

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
الوطن��ي،  التواف��ق  حكوم��ة  اأعلن��ت 
موؤخ��ًرا، ع��ن ال�س��روع باإع��داد اخلطط 
الرتب��اط  ف��ك  خلط��وات  وامل�ساري��ع 
م��ع الحت��الل الإ�سرائيل��ي، بن��اء على 
الق��رارات الأخ��رية للجن��ة التنفيذية 
ملنظم��ة التحري��ر، وت�سكي��ل جلن��ة من 
باإع��داد  للب��دء  املخت�س��ة  ال��وزارات 
بتل��ك  لل�س��روع  وامل�ساري��ع  الدرا�س��ات 
اخلط��وات، مب��ا يف ذل��ك ت�سكي��ل جلن��ة 
لدرا�س��ة النتقال م��ن ا�ستخ��دام عملة 
عمل��ة  اأي  اإىل  الإ�سرائيل��ي  ال�سي��كل 
اأخ��رى ودرا�س��ة اإمكاني��ة اإ�س��دار عملة 

وطنية.
ويوؤك��د خ��رباء اقت�س��اد وحملل��ون، اأن 
عملي��ة ف��ك الرتب��اط م��ع الحت��الل 
اقت�سادي��ا اأمرا معق��دا ولي�ض �سهال، لأن 
ال�سلطة الفل�سطينية ع��ززت من تبعية 
لإ�سرائي��ل،  الفل�سطين��ي  القت�س��اد 
مو�سحني اأن خطوة كهذه حتتاج خلطط 

وبدائل ممكنة.

عراقيل فك االرتباط
و�سكك اخلب��ري القت�سادي نهاد ن�سوان، 
عل��ى  الفل�سطيني��ة  ال�سلط��ة  ق��درة  يف 
تنفيذ قرار فك الرتباط اقت�ساديا مع 

الحتالل الإ�سرائيلي.
وعزا ن�س��وان يف حديث للراأي، ذلك باأن 
ال�سلط��ة ع��ززت خ��الل ف��رتة وجوده��ا 
بالعم��ل عل��ى زي��ادة التب��ادل التجاري 
م��ع اإ�سرائي��ل وه��و م��ا عم��ق العالق��ة 

الوطن��ي  املنت��ج  دع��م  م��ن  ب��دل  معه��ا 
الفل�سطين��ي وتقلي���ض دوره��ا يف دع��م 
املنت��ج الإ�سرائيلي، مو�سحا اأن ما يربط 
ال�سلطة بالحتالل هو ارتباط مبوجب 
مواثي��ق دولي��ة اأهمها اتفاقي��ة باري�ض 

القت�سادية.
وب��ني اأن ال�سلطة لي���ض لديها اأي خطط 
ا�سرتاتيجي��ة �سابق��ة اأو لحق��ة لف��ك 
الرتب��اط القت�س��ادي م��ع الحتالل، 
وحت��ى يف ح��ال �سم��اح الحت��الل بفك 

الرتب��اط فاإن��ه ل يوجد ل��دى ال�سلطة 
اأي خط��ط بديل��ة لال�ست��رياد ع��رب اأي 
دول��ة عربي��ة اأو اأجنبي��ة، منوه��ا اإىل 
اأن احلدي��ث ع��ن خط��ط وم�ساريع لفك 
الرتباط م��ع اإ�سرائيل ما هو ال جمرد 

كالم اعالمي فقط.
مت  فق��د  اأو�سل��و،  اتفاقي��ة  ومبوج��ب 
اإن�ساء �سلطة النقد الفل�سطينية كممثل 
ع��ن ال�سلط��ة اأم��ام الع��امل والحتالل، 
ولك��ن �سلط��ة النق��د ل يوج��د لديها اأي 

احتي��اط نقدي ي�سم��ح باإ�س��دار عملة، 
وفق ما قاله اخلبري ن�سوان.

أمر ليس سهال
بدوره ي��رى اخلب��ري القت�س��ادي عالء 
الرتب��اط  ف��ك  تنفي��ذ  اأن  الرفات��ي، 
�سهل��ة،  لي�س��ت  عملي��ة  الرتب��اط  م��ع 
لأن الحت��الل الإ�سرائيل��ي عل��ى م��دار 
خم�س��ني عام كان يكر���ض لعملية تبعية 
القت�س��اد الفل�سطين��ي ل��ه، موؤك��دا اأن 

ال�ستغن��اء عن الحت��الل يحتاج لفرتة 
طويلة ويحتاج لبدائل اأي�سا.

لل��راأي،  حديث��ه  يف  الرفات��ي  وع��زا 
ع��دم متك��ن ال�سلطة م��ن ف��ك ارتباطها 
اأ�سب��اب  لع��دة  اقت�سادي��ا  بالحت��الل 
اأهمه��ا، اأن القت�س��اد الفل�سطين��ي ه�ض 
و�سعي��ف ب�سب��ب ممار�س��ات الحت��الل، 
كم��ا اأن��ه ل يتمت��ع با�ستقاللي��ة كاملة، 
كم��ا اأن التفاقيات م��ع اإ�سرائيل قيدت 
القت�س��اد  انط��الق  املحل��ي  اإمكاني��ة 
وه��ذا  ذاتي��ا،  واكتفائ��ه  الفل�سطين��ي 
يحت��اج خلط��ط بديل��ة وبالت��ايل اإرادة 
�سيا�سي��ة متكن القت�ساد املحلي وتدعم 

قدراته الإنتاجية.
وبح�سب بروتوكول باري�ض القت�سادي 
املوقع عام 1994، فاإن 5 عمالت رئي�سة 
معم��ول بها يف ال�س��وق الفل�سطينية، هي 
ال��دولر الأمريك��ي والدين��ار الأردين، 
وال�سي��كل الإ�سرائيلي، واجلنيه امل�سري 

واليورو الأوروبي.
ولي�س��ت ه��ذه امل��رة الأوىل الت��ي يبحث 
اإمكاني��ة  يف  الفل�سطيني��ون  فيه��ا 
ال�ستغن��اء ع��ن العمل��ة الإ�سرائيلي��ة، 

وطرح املو�سوع يف العام 1998.
ويع��د ال�سي��كل الإ�سرائيلي، ه��و العملة 
املعام��الت  يف  املتداول��ة  الرئي�س��ة 
وب��ني  ال�س��وق،  يف  اليومي��ة  التجاري��ة 
الفل�سطيني��ة  احلكومي��ة  املوؤ�س�س��ات 
والقطاع اخلا���ض، والعملة التي ت�سرف 
بها رواتب املوظفني العموميني وغالبية 

موظفي القطاع اخلا�ض.

هل تنجح السلطة في فك االرتباط

خبراء: فك االرتباط عملية معقدة والسلطة عززت التبعية لالحتالل


