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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
يف الوق��ت ال��ذي تنطل��ق فيه املب��ادرات 
امل�ساحل��ة  لدع��م  والوطني��ة  ال�سعبي��ة 
واإنقاذ القطاع املحا�سر من كافة الأزمات 
التي ترتبع على عر�ش املواطنني، وحالة 
كاف��ة  اأن  اإل  م�سب��وق،  الغ��ر  النهي��ار 
بالعدي��د  ا�سطدم��ت  املبذول��ة  اجله��ود 
من ج��ولت الف�س��ل والعراقي��ل، وهو ما 

عملي��ة  يف  تق��دم  اأي  تراج��ع  اإىل  اأدى 
امل�ساحل��ة واإح��داث اأي تغير من الواقع 
بغ��زة،  املت��اأزم  والقت�س��ادي  املعي�س��ي 
ب�سبب ا�سرتاط حكومة التوافق متكينها 

يف القطاع.
" جمل���ش اإنق��اذ لغ��زة"، كان اآخ��ر تلك 
املب��ادرات التي طرحه��ا اخلبر يف �سوؤون 
الأم��ن القومي د. ابراهيم حبيب، وذلك 

القت�سادي��ة  الأو�س��اع  ت��ردي  ب�سب��ب 
الفل�سطين��ي  للمواط��ن  والجتماعي��ة 

بغزة اإىل م�ستويات قا�سية و�سعبة.
اإن  لل��راأي:"  حدي��ث  يف  حبي��ب  وق��ال 
املجل�ش �سيعمل على انقاذ ما ميكن اإنقاذه 
يف قط��اع غزة من حال��ة النهيار املتوقع 
نتيج��ة ل��رتدي الأو�س��اع القت�سادي��ة 
والن�سانية جراء احل�سار الذي يفر�سه 

الحتالل ونتيج��ة امل�ساحلة املتعرثة "، 
مو�سح��ا اأن��ه يت��م الت�س��اور التوا�سل مع 
كاف��ة الف�سائل الوطنية به��دف ت�سكيل 
اإدارة  ت�سكي��ل  اأو  فل�سطيني��ة،  حكوم��ة 
تتوا�س��ل م��ع كاف��ة الأط��راف املحلي��ة 
والدولي��ة به��دف التخفي��ف م��ن وط��اأة 

الظروف التي يعانيها النا�ش بغزة.
واأ�س��اف حبيب:" فكرة املجل�ش اأن يكون 

خدماتي اإغاثي لت�سهيل حياة املواطنني 
وتخفيف ال�سغوطات عنهم، وهو جمل�ش 
موؤق��ت حل��ني ا�ست��الم حكوم��ة التواف��ق 
اأع�س��اء  ان  موؤك��دا  ملهامه��ا"،  الوطن��ي 
املجل���ش يتوا�سل��ون م��ع كاف��ة الف�سائل 
بغ��زة  والوطني��ة  ال�سبابي��ة  والأط��ر 

لإ�س��راك  حماول��ة  يف 
اجلميع مب�سئوليته جتاه 

مجلس إنقاذ غزة..هل ينتشلها من األزمات؟
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع
اّتبع��ت �سلط��ات الحت��الل الإ�سرائيل��ي 
عام��ة وبلدي��ة القد���ش املحتل��ة خا�سة، 
حزبي��ة  يهودي��ة  قي��ادات  م��ن  املُ��دارة 
متطرف��ة؛ ع��دة ط��رق لتنفي��ذ خمط��ط 
تهوي��د القد���ش، ور�س��دت اأم��واًل طائلة 
بتموي��ل  ال��دولرات،  مالي��ني  مبئ��ات 
حكوم��ي وت��ُرع كب��ر م��ن بع���ش اأثرياء 
اليه��ود، وحتويلها من خط��ة نظرية اإىل 

اإجناز فعلي على اأر�ش الواقع.
وكال��ة الراأي ر�سدت اأبرز اخلطوات التي 
لل�سيط��رة  واتبعه��ا  اتخذه��ا الحت��الل 
وتهوي��دة امل�سج��د الأق�س��ى وكان��ت م��ن 

اأبرزها:

أمالك الغائبين:
ق��وات  م��ن  بتوجي��ه  امل�ستوطن��ون  داأب 
الحت��الل، على ادع��اء ا�سرتجاع اأمالك 
الع�سريني��ات  �سن��وات  يف  له��م  كان��ت 
املا�س��ي،  الق��رن  م��ن  والثالثيني��ات 
الإ�سرائيلي��ة يف  وت�ساعده��م احلكوم��ة 
ذل��ك مبنحه��م اأوراق��ا م��زورة بحرفي��ة 
ولق��د  ادعائه��م،  �سح��ة  تثب��ت  عالي��ة 
اأق��ام امل�ستوطن��ون العديد م��ن الدعاوى 
الق�سائي��ة اعتم��ادا على وثائ��ق مزورة، 
وح�سلوا على اأحكام ق�سائية بال�سيطرة 
على اأمالك ملقد�سيني غائبني، وف�سال عن 
ذل��ك مت و�س��ع الي��د بالقوة عل��ى اأمالك 
ملقد�سي��ني غائب��ني بادع��اء اأن اأ�سحابه��ا 

غادروا املدينة.
ُيع��د قان��ون "اأم��الك الغائبني" م��ن اأكرث 
بح��ق  اجلائ��رة  الإ�سرائيلي��ة  القوان��ني 

الفل�سطيني��ني، ويع��ود تاريخ��ه اإىل عام 
1950 حني اأقّره الكني�ست، ومبوجبه مت 
 ال�ستيالء على الأرا�سي واملمتلكات التي 
تع��ود للفل�سطيني��ني الذين ُهّج��روا منها 
ونزح��وا عنه��ا اإىل مناط��ق ودول  اأخ��رى 
نتيج��ة احت��الل فل�سط��ني ع��ام 1948، 
وي�سم��ح القانون بو�س��ع ممتلكاتهم حتت 
 ت�س��رف "حار�ش اأم��الك الغائبني" الذي 
متنح��ه دولة الحتالل �سالحيات كاملة 

للت�سرف فيها.
التو�سع ال�ستيطاين وم�سادرة الأر�ش

�سع��ت "اإ�سرائيل" خالل العق��ود املا�سية 
ال�ستيط��اين  خمططه��ا  ا�ستكم��ال  اإىل 
اله��ادف لل�سيط��رة الكامل��ة عل��ى مدينة 
القد���ش، وعمل��ت عل��ى حتقي��ق ذل��ك من 
خ��الل تو�سيع م��ا ي�سمى بح��دود القد�ش 
�سرق��ًا و�سم��اًل، وذل��ك ب�س��م م�ستوطن��ة 
حوايل  يقطنها  اأدوميم" الت��ي  "معالي��ه 
رئي�سية  كم�ستوطنة  م�ستوطن،  األف   35
امل�ستوطن��ات  اإىل  اإ�ساف��ة  ال�س��رق،  م��ن 
الع�سكرية ال�سغرة املنت�سرة يف املدينة.

واأدت ال�سيا�سة الت��ي اتبعتها "اإ�سرائيل" 
اإىل م�ساعفة عدد امل�ستوطنني، ويف نف�ش 
الوقت قلل��ت ن�سبة ال�سكان الفل�سطينيني 

الذين ي�سكلون ثلث �سكان القد�ش.
الحت��الل  اعتم��د  ذل��ك  ولتحقي��ق 
الإ�سرائيل��ي �سيا�س��ة م�س��ادرة الأرا�س��ي 
اململوك��ة للفل�سطيني��ني من اأج��ل تو�سيع 
العق��ود  خ��الل  مت  وق��د  م�ستوطنات��ه، 
املا�سي��ة م�سادرة الآلف من الدومنات يف 
القد�ش وحميطها ومازالت هذه ال�سيا�سة 

متبعة من قبل الحتالل.

وبل��غ ع��دد امل�ستوطن��ات يف القد���ش 29 
م�ستوطن��ة، تنت�س��ر عل��ى �س��كل جتمعات 
ال�س��كل  تتخ��ذ  مكثف��ة  ا�ستيطاني��ة 
الدائري حول املدينة و�سواحيها ممثلة 

مبراكز ا�ستيطانية كبرة امل�ساحة.

تسريب العقارات
ومل يق��ف امل��د ال�ستيط��اين يف القد���ش 
عند هذا احل��د، فكل الأ�ساليب م�سروعة 
عند الحت��الل من اأجل تهوي��د القد�ش، 
حي��ث عم��د اإىل ال�ستعان��ة مبجموع��ة 
م��ن ال�سما�س��رة بهدف ت�سري��ب العقارات 
ال�سم�س��ار  ويق��وم  امل�ستوطن��ني،  اإىل 
ب�س��راء العق��ار م��ن املقد�سي��ني وم��ن ث��م 
اجلمعي��ات  اإىل  ر�سمي��ة  بعق��ود  يبيع��ه 
ال�ستيطاني��ة، ويح�س��ل نظ��ر ذلك على 

مبالغ طائلة تدفعها له تلك اجلمعيات.
عملي��ات  ع��ن  موؤخ��رًا  النق��اب  وك�س��ف 
الكن�سي��ة  به��ا  قام��ت  كب��رة  ت�سري��ب 
ون�س��رت   القد���ش،  يف  الآرثوذك�سي��ة 
الإ�سرائيلي��ة  "هاآرت���ش"  �سحيف��ة 
تقري��را ت�سّم��ن ث��الث وثائ��ق توؤكد بيع 
اليوناني��ة  الأرثوذك�سي��ة  البطريركي��ة 
البطري��رك  زعام��ة  حت��ت  بالقد���ش 
يف  دومن��ات  �ست��ة  الثال��ث  ثيوفيلو���ش 
منطق��ة مي��دان ال�ساع��ة يف ياف��ا، الت��ي 
ت�سّم ع�س��رات املح��الت التجارية مقابل 
 400 1.5 ملي��ون دولر فق��ط اإ�سافة ل� 
دومن يف قي�ساري��ة، مب��ا يف ذلك احلديقة 
الوطني��ة وم��درج امل�س��رح، مقاب��ل مليون 

دولر فقط.
رف�ش منح تراخي�ش بناء وهدم املباين

يعتم��د الحتالل من��ذ اأن وط��اأ احتالله 
القد���ش، �سيا�س��ة تهج��ر الفل�سطيني��ني 
م��ن املدين��ة ويعت��ر اأ�سلوب��ا معتم��دا من 
قب��ل الحتالل ال��ذي ي�سعى خلل��ق واقع 
اليه��ود  في��ه  يك��ون  جدي��د  دميغ��رايف 
القد���ش،  مدين��ة  يف  الغالب��ة  الن�سب��ة 
وق��د و�سعت احلكوم��ات املتعاقبة لدولة 
الحت��الل خمطط��ات ممنهجة م��ن اأجل 
حتقيق ذل��ك. ويعم��د الحت��الل اأ�سلوب 
لأه��ل  البن��اء  تراخي���ش  من��ح  رف���ش 
املدين��ة، وتطب��ق عليه��م قان��ون من��ع مل 
ال�سم��ل ب��ني املقد�سي��ني، وبذل��ك يتقل�ش 
عدد املقد�سيني رويدا رويدا، فيما يرتفع 

يف املقابل عدد امل�ستوطنني.
كذل��ك جلاأت �سلطات الحتالل يف الآونة 
الأخرة، اإىل تكثي��ف عمليات هدم مباٍن 
فل�سطينية يف مدينة القد�ش، تّدعي اأنها 
خمالف��ة وغر قانوني��ة، يف الوقت الذي 
ترف���ش في��ه مطال��ب املقد�سي��ني منحهم 
الرتاخي���ش لإع��ادة تخطي��ط اأبنيته��م 

وتنظيمها.
 ويع��ود ال�سبب يف ارتف��اع عمليات الهدم، 
معلن��ًا  ب��ات  ال��ذي  اله��دف  حتقي��ق  اإىل 
يف تهج��ر املواطن��ني الفل�سطيني��ني م��ن 
منازله��م اإىل خارج حدود مدينة القد�ش 

وتفريغها، واإحالل امل�ستوطنني مكانهم.

سحب هويات المقدسيين
عملت احلكوم��ات الإ�سرائيلية املتعاقبة 
عل��ى تنفي��ذ تو�سي��ة اللجن��ة الوزاري��ة 
لع��ام  القد���ش  ل�س��وؤون  الإ�سرائيلي��ة 
1973م، برئا�س��ة غول��دا مائ��ر، والتي 

ال�س��كان  ع��دد  يتج��اوز  ب��األ  تق�س��ي 
م��ن   22% القد���ش  يف  الفل�سطيني��ني 
املجم��وع الع��ام لل�س��كان، وذل��ك لإحداث 
خلخلة يف امليزان الدميغرايف يف املدينة.
 فقد جلاأت �سلطات الحتالل اإىل ا�ستخدام 
اأ�سلوب �سحب الهويات من ال�سكان العرب يف 
القد���ش، وقد متكن��ت من �سح��ب هويات 5 

اآلف عائلة مقد�سية اإىل الآن.

زرع قبور وهمية
قام��ت جمعي��ات ا�ستيطاني��ة ب��زرع قبور 
القب��ور  ه��ذه  تنت�س��ر  بحي��ث  وهمي��ة، 
املن��ازل  ه��دم  عملي��ات  م��ع  بالتزام��ن 
واملباين الفل�سطيني��ة، وتهجر اأ�سحابها 
الأ�سليني، وزرع البوؤر ال�ستيطانية، و�سق 

الأنفاق لتهويد املدينة املقد�سة.
وعمل الحتالل خالل �سنوات م�ست على 
زرع اآلف القب��ور اليهودي��ة الوهمي��ة يف 
البل��دة القدمية من القد�ش على م�ساحة 
قدره��ا نح��و ثالثمائ��ة دومن، متت��د م��ن 
جب��ل الط��ور )الزيتون( �س��رق الأق�سى، 
اإىل وادي �سل��وان ووادي الرباب��ة جنوب 
غ��رب امل�سج��د، حي��ث باتت ه��ذه القبور 

باتت تطوق امل�سجد الأق�سى املبارك.
تهوي��د  اإىل  الحت��الل  ي�سع��ى  كذل��ك 
اأخ��رى  ط��رق  بع��دة  الأق�س��ى  امل�سج��د 
كجدار الف�سل العن�سري الذي ي�سعى من 
خالل��ه ف�س��ل وجتزيئ امل�سج��د الأق�سى 
تهوي��د  بالإ�ساف��ة  الغربي��ة،  وال�سف��ة 
اأ�سم��اء املواق��ع الفل�سطيني��ة و�سيا�سي��ة 
التعميد التوراتي والذي كثف الحتالل 

منه عند حائط الراق

تعرف على أبرز سياسيات االحتالل لتهويد المسجد األقصى
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غزة - الراأي - اآلء النمر
الرئي�سي��ة  البواب��ة  اأم��ام  م��ن 
ملدخ��ل اأك��ر امل�س��ايف احلكومية 
يف قط��اع غزة ت�ستقبل��ك اأكيا�ش 
ويتبع��رث  ال�س��وداء  القمام��ة 
بقيته��ا يف اأنح��اء امل��كان امل��وؤدي 
املمتل��ئ  امل�ست�سف��ى  لباح��ات 
و�س��ول  القمام��ة،  م��ن  باأطن��ان 
وغ��رف  ال�ستقب��ال  ب�س��الت 
املر�س��ى ذات الروائ��ح الكريه��ة 
الت��ي تنبع��ث م��ن كل غرفة ومن 
املب��اين  اأدراج  وم��ن  زاوي��ة  كل 

القذرة.
حق��ل  يف  العامل��ني  حرم��ان 
النظاف��ة حقه��م وحرمانه��م من 
قوت يومه��م واأجر عملهم دفعهم 
لرتك امل�سايف على حالها، ودفعهم 
لرتك واجباتهم ووظائفهم على 
حاله��ا واإع��الن اإ�سرابهم الكامل 
يف  ُينظ��ر  اأن  اإىل  العم��ل  ع��ن 
حاله��م ال��ذي ل ي�ستجي��ب اإليه 

م�سوؤول ذو �سلطة نافذة.
انبعاث الروائ��ح املختلطة بالدم 
كب��ر  م�ست�سف��ى  يف  والق��ذارة 
كل  دفع��ت  ال�سف��اء  كم�ست�سف��ى 

زائ��ر لتكميم اأنوفه��م واأفواههم، 
فا�س��د  ه��واء  ا�ستن�س��اق  لع��دم 
الرائح��ة  بب�ساع��ة  ممتل��ئ 

واأمرا�ش الهواء الطائرة.
النظاف��ة  قط��اع  يف  ويعم��ل 
يتلق��وا  مل  حي��ث  عام��اًل،   832
وتبل��غ  �سه��ور،   4 من��ذ  رواتبه��م 
قيمة التعاق��د ال�سهري خلدمات 
�سي��كل  األ��ف   943 النظاف��ة 
)11.3 ملي��ون �سي��كل �سنوًي��ا(، 

وفق بيان لل�سحة.
توقف العمليات اجلراحية

ال�سح��ة  وزارة  با�س��م  املتح��دث 
اأ�س��رف الق��درة ق��ال، اإن توق��ف 
�سركات النظاف��ة ت�سبب باإرباك 

يف تقدمي اخلدمات ال�سحية.
و�س��دد الق��درة عل��ى اأن توق��ف 
اخلدم��ات �سيك��ون ل��ه تداعيات 
خطرة على اخلدم��ات ال�سحية 
النظاف��ة  خدم��ات  لأن  كاف��ة، 
و54  م�ست�سف��ى   13 يف  تق��دم 
و22  الأولي��ة  للرعاي��ة  مرك��زا 

مرفقا �سحيا اآخر يف الوزارة.
ويب��ني اأن التوقف �سيحرم يومًيا 
200 عملي��ة جمدول��ة  اإج��راء 

للمر�س��ى، يف 40 غرف��ة عمليات 
ولدة  غرف��ة  و11  جراحي��ة 
قي�سرية، و�سيوؤثر على اخلدمات 
ال�سحي��ة لنح��و 100 مري�ش يف 
العنايات املركزة و113 طفل يف 

ح�سانات الأطفال.
و�سيوؤثر على اخلدمات ال�سحية 
ل��� 702 مري�ش بالف�س��ل الكلوي 
وعل��ى  للغ�سي��ل،  مراك��ز   5 يف 
اخلدم��ات ال�سحية ملئات املر�سى 
املُنّوم��ني يف اأق�س��ام امل�ست�سفي��ات 
يف  �سي��دة   200 م��ن  واأك��رث 
وفق  الولدة،  "اأك�ساك" واأق�سام 

القدرة.
اخلدم��ات  عل��ى  �سيوؤث��ر  كم��ا 
ال�سحي��ة يف 11 بن��كا للدم و50 
خمت��را طبيا جت��ري فيها اآلف 
التحاليل الطبي��ة وعمليات نقل 

الدم وم�ستقاته للمر�سى يومًيا.
وي�س��ار اإىل اأن �س��ركات النظافة 
ال�سه��ر  بداأت��ه  اإ�سراًب��ا  عّلق��ت 
وزي��ر  تخ�سي���ش  بع��د  املا�س��ي 
ال�سح��ة جواد عواد دفعة مالية 
املتاأخ��رة،  م�ستحقاته��ا  م��ن  له��ا 
لكنها اأمهلت الوزارة اأ�سبوًعا حلل 

الأزمة ب�سكل نهائي.
رئي���ش احت��اد نقاب��ة العم��ال يف 
قط��اع غزة �سام��ي العم�سي، قال 
يتقا�س��ون  النظاف��ة  عم��ال  اإن 
حالي��ا 700 �سيق��ل �سهري��ا، بعد 
زيادته��ا قبل ع��ام بع��د اأن كانوا 
يتقا�س��ون راتب��ًا �سهري��ًا مقداره 
 8 مل��دة  ويعمل��ون  �سيق��ل،   400

�ساعات يوميًا.
العق��ود  اأن  العم�س��ي،  واأو�س��ح 
املرم��ة ب��ني �س��ركات النظاف��ة 
اأج��ور  حت��دد  ال�سح��ة  ووزارة 
عم��ال النظاف��ة ب��� 700 �سيقل، 
حي��ث يعتر اأق��ل بن�ش من احلد 
الأدن��ى لالأجور املعم��ول به وفق 
القان��ون، ال��ذي يبل��غ ب��� 1400 

�سيقل.
واأو�سح العم�سي اأن وزارة املالية 
ب��داأت بتدفيع �س��ركات النظافة 
اأم��وال  �سامل��ة   16% �سريب��ة 
ال�سركات، بع��د اأن كانت ت�ستثني 
ال�سريب��ة روات��ب العم��ال، مم��ا 
يعني اأن ال�سركات �ستخ�سم تلك 
الن�سبة م��ن راوتب العمال والتي 

ت�سل اإىل نحو 100 �سيقل.

واأكد اأن ا�ستم��رار تقا�سي عمال 
النظاف��ة 700 �سيكل ل يتنا�سب 
م��ع �ساعات عمله��م ومع ظروفهم 
املعي�سي��ة ال�سعبة، م�سرا اإىل اأن 
اأع��داد عم��ال النظافة يف جميع 
م�ست�سفي��ات القط��اع تبل��غ 750 

عامال.
ه��ذه  روات��ب  زي��ادة  اأن  واعت��ر 
ال�سريحة ل��ن يوؤثر عل��ى �سركات 
املخت�س��ة،  واجله��ات  النظاف��ة 
"ا�ستم��رار احلدي��ث ع��ن  وق��ال: 
اأج��ور متدني��ة ل�سريح��ة قدم��ت 
بتلبي��ة  يتكل��ل  اأن  يج��ب  الكث��ر 
مطالبه��م وزي��ادة اأجوره��م، بدل 
من حرمانهم وقطع اأرزاقهم لأكرث 

من اأربعة اأ�سهر على التوايل".
اإهم��ال احلدي��ث ع��ن تل��ك الفئ��ة 
واإهم��ال اجله��ود املقدم��ة بحقه��ا 
ته��دد منظوم��ة ال�سح��ة باأكملها، 
وتوق��ع بكارث��ة �سحي��ة كب��رة ل 
اإعط��اء  اأن  كم��ا  جتاوزه��ا،  ميك��ن 
الأذن ال�سم��اء م��ن قب��ل حكوم��ة 
الوف��اق لإ�س��راب فئ��ة العم��ال ما 
واإيذان��ًا  بالكارث��ة  فت��كًا  اإل  ه��و 

بتطورها ومتدده.

كارثة صحية وقعت في شباكها مشافي القطاع بعد إضراب "النظافة"
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غزة- الراأي- األء النمر
الأزم��ات  من�س��وب  ارتف��اع  م��ع 
وت�سابقه��ا مع الزم��ن ال�سعب الذي 
حتياه مدينة غزة يف اأكرث الأوقات 
حلك��ة، يتج��ه ال�س��وق اإىل �سيا�سة 
املناف�س��ة  التجاري��ة  العرو���ش 
وال�ساربة بعر���ش احلائط لأ�سعار 
العتيادي��ة،  والأ�سع��ار  اجلمل��ة 
ال�س��وق  مي��اه  لتحري��ك  وذل��ك 

الراكدة منذ فرتة لي�ست وجيزة.
العرو���ش  اأ�سع��ار  وتتنا�س��ب 
للحال��ة  الع��ام  امل�ست��وى  م��ع 
القت�سادية املتدهورة، اإل اأنها ل 
توؤدي اأغرا�ش احلي��اة الأ�سا�سية 
يف  النا���ش  عليه��ا  يعتم��د  الت��ي 

حياتهم اليومية.
اإىل  التج��ار  م��ن  الكث��ر  وجل��ئ 
عر���ش ب�سائعهم باأ�سع��ار اأقل من 
ن�س��ف �سعره��ا الأ�سل��ي ل�سرتداد 
راأ�ش مالهم، واإكمال �سداد ديونهم 
امل�ستحقة على ب�سائعهم املتكد�سة 

يف املخازن.
الن�س��اء  م��ن  املواطن��ون  ويعت��ر 
يتحل��ى  ال�س��وق  اأن  خ�سو�س��ا 
بعرو���ش ذهبي��ة ل ميك��ن له��ا اأن 
تتكرر، كما ل �ستطيع الكثر منهم 
ب�س��راء حت��ى ال�سل��ع الت��ي تتمتع 
اجلي��ب  يف  م��ا  لقل��ة  بالعرو���ش 

وحمدوديته للطعام وال�سراب.

ال نقدر عليها
اأحم��د  اأم  املواطن��ة اخلم�سيني��ة 
اأن  ل�"ال��راأي"  تق��ول  العكل��وك 
التجاري��ة  املح��ال  م��ن  الكث��ر 
اأ�سبحت تعر���ش ب�سائعها باأ�سعار 
عل��ى  عليه��ا  نعت��د  مل  مغري��ة 
الطالق، ولك��ن قلة احلال متنعنا 
م��ن الت�س��وق ، ومتنعن��ا م��ن ك�سب 
الفر���ش واغتنامه��ا وخا�سة التي 
تخ�ش الأدوات املنزلية واملالب�ش 

ال�ستوية مرتفعة الثمن.
وتتاب��ع اأم اأحم��د بقوله��ا :"عل��ى 
الرغ��م م��ن اأن الأ�سع��ار بات��ت يف 
م�ستوى متدين ج��دًا اإل اأننا نوفر 
لتلبي��ة  جيوبن��ا  الت��ي  ال�س��واكل 
الت��ي  وامل�س��رب  امل��اأكل  اأغرا���ش 
بحاجته��ا اأطفالن��ا يومي��ا، فهي ل 
تغن��ي ول ت�سم��ن بط��ون الفقراء 

من جوع.
وت�سج��ع العكل��وك عل��ى تخفي�ش 
الأ�سع��ار يف كاف��ة اأن��واع الب�سائع 
م��ع املحافظ��ة �سالمته��ا وخا�س��ة 
وم��الذ  بالأطعم��ة  يرتب��ط  مب��ا 
ال�سغ��ار من احلاجي��ات واملكمالت 

الب�سيطة.
الكث��ر م��ن البيوت امل�ست��ورة التي 
بب�س��ع  اليومي��ة  حياته��ا  ت�س��ّر 
�س��واكل ت�س��د به��ا رم��ق اأطفاله��ا 
م��ن  الفارغ��ة  بطونه��م  وج��وع 

اإل  اللح��وم احلم��راء الطازج��ة، 
اأن ال�س��رت يغ�سى الكثر من الأ�سر، 
الت��ي ت�ستعي���ش بالحتف��اظ مبا 
متلك ع��ن القبال عل��ى العرو�ش 

التي متالأ ال�سوارع والأ�سواق.

أين نذهب بها؟
عل��ى غ��ر ال��راأي ال��ذي تقدم��ت 
ب��ه العكل��وك، تق��ول اأم الأطفال 
اأنه��ا  امل�س��ري  رمي  اخلم�س��ة 
ا�سطحبت مبلغ��ًا ب�سيطة من املال 
ل�سماعها ع��ن العرو�ش النارية يف 
الأ�سواق، واجه��ت لتك�سوا اأبنائها 
حاجياته��ا  م��ن  بع�س��ا  تلب��ي  اأو 
واإقن��اع  اإحل��اح  بع��د  ال�سروري��ة 

زوجها باخت�سار ال�سرف.
اإل اأن احل��رة كبلت طلباتها لقلة 
م��ا يف جيبه��ا ولك��رثة م��ا يعر�سه 
ال�س��وق، لتذه��ب اإىل بيتها فارغة 
الأي��دي اإل م��ن اأكيا���ش الكع��ك، 
لإ�سكات اأطفالها وتخفي�ش موجة 

الحتجاج عليها.
املواط��ن  اأن  امل�س��ري  وتكم��ل 
ي�ستطي��ع  ل  ب��ات  الفل�سطين��ي 
تلبية طلباته حتى وهي يف ا�سعار 
منخف�س��ة ج��دا، "ايل �سايل معه 
قر���ش هالأيام يخبي��ه ليوم ثاين 

�سعب، اأو ياكل وي�سرب فيه".
وتع��ر امل�سري ن�سيح��ة لأ�سحاب 

الأموال الطائلة مب�ساعدة الأ�سر 
امل�ست��ورة ودعم �سمودها واإبقائها 
عل��ى قي��د احلي��اة الكرمي��ة م��ن 
خالل امل�ساعدة والتكافل ال�سعبي 

الذي يت�سدره اخلر.

تحفيز المستهلك
اخلب��ر القت�س��ادي مع��ني رجب، 
يرى اأن الهدف م��ن وراء العرو�ش 
الأ�سع��ار  وتنزي��الت  واحلم��الت 
التج��ار ورج��ال الأعم��ال  رغب��ة 
خ��الل  م��ن  مبيعاته��م  بزي��ادة 

حتفيز امل�ستهلك على ال�سراء.
هدف��ني  اأن  اإىل  اخلب��ر  وي�س��ر 
وراء  م��ن  يتحقق��ان  اإيجابي��ني 
عرو���ش الأ�سع��ار اأوله��ا: تروي��ج 
املنتج��ات، واإكمال دوائر الن�ساط 
يتمك��ن  وبالت��ايل  القت�س��ادي، 
التج��ار م��ن ت�سدي��د التزاماته��م 
ن�ساطاته��م  وتو�سي��ع  املالي��ة، 
يف  يتمث��ل  والث��اين:  التجاري��ة، 
الفائدة التي تع��ود على امل�ستهلك 

من وراء عرو�ش الأ�سعار.
وب��نّي رجب اأن العرو�ش التجارية 
ورج��ال  التج��ار  ينفذه��ا  الت��ي 
الأعم��ال ل ب��د اأن تت��م من خالل 
العديد م��ن ال�سوابط التي ت�سمن 
ع��دم ا�ستغ��الل امل�ستهل��ك، والت��ي 
م��ن بينه��ا اأن ل تك��ون العرو���ش 

عل��ى ح�س��اب اجل��ودة م��ن جمي��ع 
النواح��ي �س��واء ال��وزن والكمي��ة 
داعي��ًا  ال�سالحي��ة،  وتاري��خ 
دائ��رة حماية امل�ستهل��ك يف وزارة 
القت�س��اد الوطن��ي للرقابة على 
حلماي��ة  اأك��ر  ب�س��كٍل  العرو���ش 

امل�ستهلك.
ولف��ت اإىل اأن جت��اوب املواطن��ني 
يختلف من وقٍت لآخر، ومن �سلعٍة 
تنظي��م  اأن  اإىل  م�س��رًا  لأخ��رى، 
العرو���ش والتنزي��الت يف اأوق��ات 
�س��رف الروات��ب يج��ذب اأع��دادًا 
كب��رة منه��م. وذك��ر اأن املناف�س��ة 
حتم��ل  التج��ار  ب��ني  ال�سريف��ة 
اأهمية كب��رة لل�س��وق وامل�ستهلك، 
قائ��اًل :"املناف�س��ة تعط��ي فر�سة 
كب��رة للتج��ار ورج��ال الأعم��ال 
جل��ذب اأكر ع��دد م��ن امل�ستهلكني 

وت�سُب يف م�سلحة الأخر".
ويع��اين املواطنون يف قط��اع غزة 
�سعب��ة  اقت�سادي��ة  اأو�س��اع  م��ن 
ب�سب��ب ا�ستمرار احل�س��ار واإغالق 
املعاب��ر وارتفاع مع��دلت البطالة 
املرك��زي  جله��از  ووفق��ًا  والفق��ر، 
لالإح�س��اء الفل�سطيني فقد �سجل 
بن�سب��ة  ارتفاع��ًا  املحل��ي  الن��اجت 
الغربي��ة  ال�سف��ة  يف   3.9%
وارتفاع��ًا بن�سبة %9.7 يف قطاع 

غزة.

ازدحام العروض .. تسابق التجار على الخسارة لكسب الشواكل
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واأ�س��ار اإىل اأن املوازنة �سممت ك�سابقاتها 
الع��بء  لتخفي���ش   ،2014 ع��ام  من��ذ 
ال�سريب��ي لالأفراد، خا�س��ة ذوي الدخل 
املتدين، وتبني اإجراءات �سريبية ت�سهم 
يف توظيف وا�ستيع��اب اخلريجني واحلد 
بت�سجي��ع  والفق��ر  البطال��ة  وط��اأة  م��ن 
لتوجي��ه  املالي��ة  واملوؤ�س�س��ات  البن��وك 
ال�س��ركات  وثب��ات  من��و  ل�سال��ح  متويله��ا 
ال�سغ��رى والنا�سئ��ة، التي تعت��ر العمود 
الفق��ري لالقت�ساد الفل�سطين��ي، وت�سكل 
اأكرث م��ن %90 من ال�س��ركات العاملة يف 

فل�سطني.
كم��ا وتت�سم��ن املوازن��ة اإن�س��اء �سن��دوق 
خا���ش تدي��ره وزارة املالي��ة والتخطيط 
املتج��ددة،  الطاق��ة  م�ساري��ع  لتموي��ل 
 10( مببل��غ  احلكوم��ة  ت�ساه��م  بحي��ث 
النق��د  �سلط��ة  وت�ساه��م  دولر(  ملي��ون 
مببل��غ مماثل، لي�سل فيم��ا بعد اإىل )40 
ملي��ون دولر(، وذلك مل�ساع��دة ال�سركات 
ال�سغ��رة للح�س��ول على التموي��ل الالزم 
خ��الل  م��ن  املتج��ددة  الطاق��ة  مل�ساري��ع 
البنوك التجارية، وزيادة اإ�سهام الطاقة 

املتجددة يف جمموع الطاقة الكلي".
"ت�ستم��ل  ال��وزراء:  رئي���ش  وا�ست��درك 
موازن��ة هذا العام، عل��ى موازنة الأ�سا�ش 
الت��ي ت�سم��ل املحافظ��ات اجلنوبية وفق 
التمك��ني  ع��دم  ظ��ل  يف  القائ��م  الو�س��ع 
الكامل والفاعل للحكومة وا�ستمرارها يف 
حتمل م�سوؤولياتها الوطنية التي ت�سطلع 
به��ا من��ذ اأكرث من ع�س��رة اأع��وام، باإنفاق 
لتغطي��ة  �سهري��ا،  دولر  ملي��ون   100
الرواتب والأجور حلوايل �ستة وخم�سني 
األ��ف موظف م��دين وع�سك��ري، وتغطية 
املغذي��ة  الكهرب��اء  اإم��دادات  تكالي��ف 
تكالي��ف  كاف��ة  وحتم��ل  غ��زة،  لقط��اع 
اخلدم��ات ال�سحية، مب��ا يف ذلك الأدوية 
والأطعمة وامل�ستلزمات الطبية، وفاتورة 
الوق��ود املتعلق��ة بامل�ست�سفي��ات واملراكز 
ال�سحي��ة، اإ�ساف��ة اإىل تغطي��ة تكالي��ف 
التحوي��الت الطبي��ة لأبن��اء قط��اع غزة 
والإعان��ات الجتماعية، كم��ا مت اإعداد 
موازن��ة خا�س��ة باملحافظ��ات اجلنوبية، 
الت��ي  امل�ساحل��ة  تكري���ش  موازن��ة  ه��ي 
ت�سم��ل التدخ��الت احلكومي��ة وامل�ساريع 
التطويري��ة، وا�ستيعاب ح��وايل ع�سرين 
األف موظ��ف من الذي��ن مت ت�سغيلهم بعد 
النق�سام عام 2007، وكافة الإجراءات 
وال�سيا�س��ات الالزم��ة لإنقاذ قط��اع غزة 
وجندة اأهلنا في��ه، هذا وتت�سمن املوازنة 

املوح��دة، موازنتي الأ�سا���ش واملحافظات 
اجلنوبي".

الت��ي  النتائ��ج  "ان  واأ�س��ار احلم��د اهلل: 
حققناها خالل عام 2017، هي الأ�سا�ش 
ال��ذي بنينا علي��ه املوازن��ة احلالية، لقد 
ا�ستطعن��ا اأن نتح��دى القي��ود واملمار�سات 
الحتاللي��ة الت��ي ازدادت وترتها العام 
املناط��ق  با�سته��داف  خا�س��ة،  املا�س��ي، 
بامل��وارد  تزخ��ر  الت��ي  )ج(  امل�سم��اة 
والتنمي��ة  ال�ستثم��ار  ومن��ع  الطبيعي��ة 
خمطط��ات  وفر���ش  فيه��ا،  والتطوي��ر 
التهج��ر والقت��الع عل��ى �سكانه��ا، وهدم 
بيوته��ا ومن�ساآته��ا، مبا فيها تل��ك املمولة 
دولي��ا، ورغم انخفا���ش الدعم اخلارجي 
املوج��ه للموازن��ة بح��وايل%15، ليبل��غ 
ح��وايل  املا�سي��ة  ال�سن��وات  م��دار  عل��ى 
%70، مقارن��ة مع العام 2010، وزيادة 
النفق��ات التطويرية، متكنا م��ن التحكم 
حج��م  يف  زي��ادة  و�سجلن��ا  بالنفق��ات، 
الإي��رادات، مم��ا يعك���ش اإدارة و�سيا�س��ة 
�سجلن��ا  فق��د  ومثم��رة،  ر�سي��دة  مالي��ة 
انخفا�س��ا يف العج��ز اجلاري ع��ن موازنة 
يف  وحققن��ا   ،9.6% بح��وايل   2016
 ،6.4% تخفي���ش  الجم��ايل  العج��ز 
%9 يف �س��ايف  وحتقق��ت زي��ادة ن�سبته��ا 
 2016 فعل��ي  ب��ني  مقارن��ة  الإي��رادات 
و2017، ومت تخفي�ش النفقات اجلارية 
ع��ن   2.5% بن�سب��ة  الإقرا���ش  و�س��ايف 

فعلي 2016".

"تبل��غ قيم��ة  واأو�س��ح رئي���ش ال��وزراء: 
املوازنة املوحدة، والتي تت�سمن اإجراءات 
وتدخ��الت الندم��اج واإنه��اء النق�س��ام، 
5.8 مليار دولر، منها 4.98 مليار دولر 
الإقرا���ش،  و�س��ايف  اجلاري��ة  للنفق��ات 
و821 مليون دولر للنفقات التطويرية، 
فيما تبلغ الإيرادات 4 مليار دولر، ويبلغ 
التمويل اخلارجي لدعم املوازنة ومتويل 
النفقات التطويري��ة 775 مليون دولر، 
بفج��وة متويلية تق��در مبلي��ار دولر، اأي 
اأن النم��و يف النفقات �سيفوق ن�سبة النمو 
يف الإيرادات بح��وايل %11، مما يحتم 
علين��ا ال�س��ر بخطوات مدرو�س��ة لزيادة 
كفاءة وفاعلية الإداء ال�سريبي، واملزيد 
م��ن �سبط النفاق احلكوم��ي واإدارة املال 
الع��ام بكف��اءة واقت��دار، يف ذات الوق��ت 
الذي نعمل في��ه لتعزيز الدخل وحتقيق 
العدال��ة الجتماعي��ة والقت�سادية يف 
تطبي��ق ال�سيا�س��ات ال�سريبي��ة، اآخذي��ن 
بالعتب��ار التباي��ن يف الدخ��ل الف��ردي 
املحافظ��ات  ب��ني  القت�س��ادي  والو�س��ع 
بتعدي��ل  وذل��ك  ال�سمالي��ة واجلنوبي��ة، 
ال�سيا�س��ة ال�سريبي��ة اخلا�س��ة بالأفراد 
وتخفي���ش العبء ال�سريبي على الأفراد 
الأقل دخال وزيادته على املكلفني الأكرث 
دخ��ال، وال�ستم��رار يف الب�س��ط الأفق��ي 
لالأف��راد وال�س��ركات الت��ي تعم��ل ب�س��كل 
ف��ردي اأو عائل��ي، والتح��ول اإىل �سريبة 
ت�ساعدي��ة، مع اعتماد �سريحة �سريبية 

ال�سريبي��ة  ال�سرائ��ح  م��ن  ب��دل  رابع��ة 
بحي��ث   ،2015 من��ذ  املعتم��دة  الث��الث 
ت��رتاوح �سريب��ة الدخ��ل م��ن �سف��ر اإىل 
%20، مما يزيد عدد امللتزمني �سريبيا 
الإي��رادات  ويزي��د   ،10% بح��وايل 
ع��ام  خ��الل   35% بن�سب��ة  ال�سريبي��ة 

."2018
و�سيت��م  "ه��ذا  اهلل:  احلم��د  واأ�س��اف 
تعدي��ل ال�سيا�س��ة ال�سريبي��ة لل�س��ركات 
 15% م��ن  الدخ��ل  �سريب��ة  بتخفي���ش 
ال�سغ��رة  ال�س��ركات  عل��ى   10% اإىل 
دخله��ا  يتج��اوز  ل  الت��ي  واملتو�سط��ة 
�سي��كل،  ملي��ون   3.5 ال�س��ايف  ال�سن��وي 
والتح��ول اإىل اإعف��اءات وحواف��ز ذكية 
ترتب��ط بالتدري��ب، لتحفي��ز ال�س��ركات 
اخلريج��ني،  وا�ستيع��اب  توظي��ف  عل��ى 
مم��ا ي�ساه��م يف تدري��ب وتاأهي��ل حوايل 
5000 خريج لدخول �سوق العمل �سنويا 
و�سم��ان من��و ودميوم��ة ه��ذه ال�س��ركات، 
كم��ا �سيت��م ا�ستح��داث �سريح��ة جديدة 
تخ���ش البن��وك واملوؤ�س�س��ات املالية التي 
يف��وق دخله��ا 7 ملي��ون �سي��كل، وذلك من 
15 %20-، وهذه ت�سمل ال�سركات التي 
تتمتع بالحتكار وال�سهرة، علما اأن عدد 
يف  �سرك��ة   )52( يبل��غ  ال�س��ركات  ه��ذه 

فل�سطني".
وق��ال رئي���ش ال��وزراء: "اإن موازن��ة هذا 
الع��ام، ال��ذي تتعاظم خالل��ه التحديات 
يف  الإ�سرائيل��ي  الحت��الل  في��ه  وميع��ن 

انتهاكات��ه، تت�سمن �سيا�س��ات مالية متهد 
املن�س��ودة  املالي��ة  ال�ستدام��ة  لتحقي��ق 
ال��ذي  الوطن��ي  اقت�سادن��ا  وت�ستنه���ش 
حت��اول اإ�سرائيل �سحق��ه و�سلبه مقومات 
قوته وتقوي�ش فر�ش منوه، ويتعني علينا 
يف ظ��ل ه��ذه التط��ورات، جتن��ب اللجوء 
اإىل زي��ادة املديوني��ة والقرتا�ش اإل يف 
احل��الت الطارئة، وعند �سم��ان قدرتنا 
على ت�سديد الدين، وعلى اأن يوجه فقط 

للتطوير ولي�ش لال�ستهالك".
واأ�س��اف احلم��د اهلل: "انن��ا بتنفيذ هذه 
باملنظوم��ة  ننتق��ل  الطموح��ة،  املوازن��ة 
ال�سرائبي��ة الفل�سطيني��ة، لت�سب��ح اأكرث 
م��ع  مقارن��ة  وحتفي��زا  وتقدم��ا  مرون��ة 
دول اجل��وار، ونوفر الإمكاني��ات ملوا�سلة 
تطبي��ق التدخ��الت احلكومي��ة ال��واردة 
يف اأجن��دة ال�سيا�س��ات الوطني��ة لالأعوام 
ال�ست��ة 2022-2017، وه��و م��ا يتطلب 
اجله��ات  م��ع  اجله��ود  وتن�سي��ق  تعزي��ز 
والدول املانحة لين�سج��م الدعم الدويل 
م��ع ه��ذه الأجن��دة، ولتوحي��د املعلومات 
والتموي��ل من خالل القن��وات احلكومية 
ازدواجي��ة  ع��دم  ول�سم��ان  الر�سمي��ة، 
املمول��ة  وامل�ساري��ع  الرام��ج  وتقاط��ع 

دوليا".
واأختت��م رئي���ش ال��وزراء: "اإنن��ا يف اإطار 
موازنة عام 2018، اإمنا ن�سخر الطاقات 
وواجبن��ا  التزامن��ا  تنفي��ذ  ل�سم��ان 
الوطن��ي والإن�ساين جت��اه اأهلنا يف قطاع 
غ��زة، رغ��م ا�ستم��رار حرك��ة حما�ش يف 
ال�سيط��رة عل��ى كاف��ة اإي��رادات القط��اع 
من الر�س��وم وال�سرائب ل�سال��ح خزينتها 
ب��دل حتويله��ا ل�سال��ح اخلزين��ة العامة 
امل�ساهم��ة يف تغطي��ة  للدول��ة، ورف�سه��ا 
النفق��ات العام��ة، لتفاقم بذل��ك املعاناة 
الإن�ساني��ة الت��ي يواجهه��ا اأبن��اء �سعبن��ا 
يف غ��زة الذي��ن يتحمل��ون كذل��ك ق�ساوة 
احل�س��ار ووي��الت الع��دوان الإ�سرائيل��ي 
املتكرر، ونطالب بتمكني احلكومة متكينا 
كامال من خ��الل التمكني املايل للحكومة، 
وال�سيط��رة الكاملة عل��ى املعابر، وفر�ش 
النظ��ام الع��ام و�سي��ادة القان��ون ومتك��ني 
ال�سلط��ة الق�سائي��ة م��ن ت�سل��م مهامها يف 
القط��اع وال�سماح بع��ودة جميع املوظفني 
املطل��وب  وذل��ك  عمله��م،  اإىل  القدام��ى 
اإىل فع��ل وح��دوي  للتح��ول بامل�ساحل��ة 
م�س��وؤول وج��اد ينه��ي عذاب��ات �سعبنا يف 
غزة، وتاأكي��د نويا القي��ادة ال�سادقة يف 

حتقيق امل�ساحلة".

تبلغ 5.8 مليار دوالر

الحمد اهلل: موازنة العام 2018 تشمل غزة في ظل عدم التمكي
رام اهلل- الراأي

التواف��ق  حكوم��ة  يف  ال��وزراء  رئي���ش  ق��ال 
رامي احلم��د اهلل، اإن قيمة املوازنة املوحدة 
والتي تت�سمن اإجراءات وتدخالت الندماج 

واإنهاء النق�سام تبلغ 5.8 مليار دولر.
ج��اء ذلك خ��الل عر���ش رئي�ش ال��وزراء د. 
رامي احلم��د اهلل ووزير املالي��ة والتخطيط 
�سك��ري ب�س��ارة م�سروع املوازن��ة العامة للعام 
رئي���ش  مكت��ب  يف  الثن��ني،  الي��وم   ،2018

الوزراء مبدينة رام اهلل، اأمام عدد من رجال 
الأعم��ال وممثل��ي موؤ�س�س��ات املجتم��ع املدين 
والقطاع اخلا�ش، والقطاع امل�سريف، وممثلني 
عن اجلهات والدول املانحة، وعدد من مدراء 

وطاقم وزارة املالية.
وذكر احلمد اهلل اأنه فقط بتمكني احلكومة 
ب�س��كل �سام��ل وفاع��ل، ن�ستطي��ع العب��ور اإىل 
مرحل��ة اأخرى من توحي��د الطاقات واملوارد 
الذاتي��ة  الإي��رادات  لزي��ادة  والكف��اءات 

وتعزيز العمل الوطني واملوؤ�س�ساتي لتح�سني 
ظروف حياة اأبناء �سعبنا يف غزة.

واأك��د اأن احلكوم��ة اأرادت له��ذه املوازن��ة اأن 
تاأت��ي ا�ستكم��ال وتاأ�سي�سا للجه��ود املبذولة 
ال�سم��ود  لتعزي��ز  �سعي��د  م��ن  اأك��رث  عل��ى 
واملنعة الوطني��ة وال�سر نحو تعظيم املوارد 
والق��درات الذاتية وتقلي���ش العتماد على 
امل�ساع��دات اخلارجية وحتقي��ق ال�ستدامة 

املالية.
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تق��ع قري��ة عموا���ش يف فل�سط��ني عل��ى بع��د 
القد�ش  25 كيلوم��رتا �سمايل غ��رب مدينة 
ياف��ا  م��ن  ال�سرق��ي  اجلن��وب  اإىل  املحتل��ة، 
مب�سرة نحو 28 كيلومرتًا عنها. يبلغ ارتفاع 
القري��ة نح��و 200 م��رت ع��ن �سط��ح البح��ر 

وم�ساحتها 148 دومنًا. 
وه��ي ذات موق��ع ا�سرتاتيج��ي ه��ام ي�س��رف 
عل��ى طريق القد���ش � الرملة � ياف��ا، وطريق 
رام اهلل � غ��زة. حي��ث ت�س��كل احل��د الفا�سل 
ب��ني جبال القد�ش وامت��داد ال�ساحل. وحتد 
قري��ة عموا�ش �سم��ال قريتا يال��و و�سلبيت، 
وخرب��ة دي��ر نحل��ة، وجنوب��ًا قريت��ا بي��ت 
�سو�سني وبيت جي��ز، و�سرقًا قريتا يالو ودير 
اأي��وب، وغربًا قرى القباب واأبو �سو�سة ودير 

حمي�سن.
عموا�ش ذات موق��ع ا�سرتاتيجي مهم، وموقع 
ق��رى اللط��رون عموم��ًا مه��م ج��دًا بالن�سبة 
للقد�ش، وتاأت��ي اأهمّيته لأن��ه ي�سكل حاجزًا 
دفاعيًا عن مدينة القد�ش، فهذه املنطقة هي 

الباب الغربي لها.
وب�سب��ب موقعه��ا ال�سرتاتيج��ّي ه��ذا، لعبت 
دورًا كب��رًا يف احل��روب عل��ى م��دار التاريخ، 
حي��ث   ،1948 ع��ام  ح��رب  اآخره��ا  وكان 
ا�ست�سه��د ال�سهي��د اإ�سماعيل فاي��ز اأبو غو�ش 
عل��ى ترابه��ا يف ح��رب 48 يف منطق��ة )اأب��و 
كب��ر(، بتاري��خ 7/2/1948. وموق��ع قرى 
اللط��رون يطل على "ب��اب ال��واد"، وهو ممر 
القد���ش،  ال�ساحل��ي بجب��ال  ال�سه��ل  يرب��ط 
وتت�سّع��ب منه ط��رق القد���ش والرمل��ة ورام 
اهلل وبي��ت جري��ن وغ��زة. وي�ستم��ل املوقع 
عل��ى وادي عل��ي ومداخله، واله�س��اب املطّلة 
علي��ه، والق��رى القريبة من��ه، كعموا�ش وتل 

اجل��زر واللط��رون واأب��و �سو�سة ويال��و وبيت 
نوبا.

ولب��اب ال��واد اأهمّي��ة ع�سكرّي��ة كب��رة، فهو 
اأر�س��ه  مفت��اح مدين��ة القد���ش، دارت ف��وق 
مع��ارك ك��رى عل��ى م��ر الزم��ن، فعن��ده �سّد 
�س��الح الدين الأيوب��ّي غ��ارات ريت�سارد قلب 
الأ�س��د اأواخ��ر القرن الثاين ع�س��ر امليالدّي، 
ويف موقعه وقف اأبناء جبل القد�ش ونابل�ش 
يف وج��ه جي���ش اإبراهي��م با�سا امل�س��رّي عام 
1834، واأخ��رًا معرك��ة باب ال��واد بقيادة 

عبد القادر احل�سيني عام 1948.
بتهج��ر  الإ�سرائيل��ّي  الحت��الل  وق��ام 
املواطن��ني العرب وال�ستيالء عل��ى اأرا�سيهم 
ومنازله��م وزرعه��ا بامل�ستعم��رات اليهودّي��ة. 

واأج��ر ع��دد كب��ر م��ن الفل�سطيني��ني عل��ى 
الن��زوح اإىل الأردن بع��د احل��رب العدوانّية 
عام 1967. و�سخرت اإ�سرائيل لتحقيق ذلك 
املج��ازر اجلماعّي��ة والإره��اب والعن�سرّي��ة 
وه��دم املن��ازل والق��رى والأحي��اء يف م��دن 
يف  ح��دث  كم��ا  املحتل��ة،  الغربي��ة  ال�سف��ة 
الق��رى  ُهدم��ت  حي��ث  اللط��رون،  منطق��ة 
الثالث: عموا�ش ويالو وبيت نوبا يف ال�ساد�ش 
من حزيران/ يونيو عام 1967م، بعد اأن مت 
طرد اأهلها منها وتدمر 3200 منزل، واأقيم 
عل��ى اأرا�سيه��ا ما ُيطلق علي��ه "متنزه كندا"، 
وذلك ب�سب��ب تّرع دولة كن��دا لتغير معامل 
الإ�سرائيل��ي  بالكي��ان  واعرتافه��ا  القري��ة 

والتعاون امل�سرتك بني الدولتني.

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

عمواس... قرية فلسطينية 
مهّجرة من قضاء الرملة

غزة- الراأي- �سامي جاداهلل
اجلزء الثاين م��ن املناهج اجلديدة من 
ال�س��ف اخلام���ش حت��ى احل��ادي ع�سر 
تطب��ق الآن يف املدار���ش الفل�سطينية، 
و�س��ط تفاع��ل ق��وي م��ن العامل��ني يف 
وذل��ك  والتعليم��ي   الرتب��وي  املي��دان 
للتقييم ومتابعة التطبيق ال�سليم لهذه 
املناه��ج  املزيد من التفا�سيل حول هذا 

املو�سوع يف التقرير التايل:
�سمي��ة  د.  بال��وزارة  املناه��ج  مدي��رة 
النخالة تقول:” املناهج جزء مهم من 
عملي��ة التطوير الرتب��وي لذلك كانت 
روؤي��ة ال��وزارة تطوير املناه��ج ملواكبة 
والتكنولوجي��ة  العلمي��ة  التغ��رات 
املعرفي��ة العاملي��ة به��دف اإع��داد جيل 
فل�سطيني قادر على مواجهة متطلبات 
ع�س��ر املعرف��ة وامل�سارك��ة الفاعل��ة يف 

خدمه الوطن وتنميته.
ولفتت النخال��ة اإىل اأن الوزارة تطبق 
خالل الف�سل احلايل اجلزء الثاين من 

املناه��ج الوطنية اجلدي��دة من ال�سف 
بع��د  ع�س��ر  احل��ادي  حت��ى  اخلام���ش 
تطبي��ق اجل��زء الأول خ��الل الف�س��ل 

الدرا�سي املا�سي.
واأ�سافت :”املناه��ج ثمرة جهود ُبذلت 
م��ن قب��ل الطواق��م العاملة ب��ني �سقي 
الوط��ن وقبي��ل ب��دء الف�س��ل الدرا�سي 
الث��اين كانت هن��اك ور�س��ات تعريفية 
بح�سور مركز املناهج بال�سفة الغربية 

والطواقم الفنية بني �سقي الوطن.
واأو�سح��ت النخال��ة اأن دائ��رة املناهج 
تتاب��ع با�ستم��رار تطبي��ق  املناه��ج يف 
املي��دان حيث نق��وم بزي��ارات ميدانية 
ن�ستطل��ع خاللها اأراء الطلبة و املعلمني 
ومدي��ري املدار���ش م��ن حي��ث حمت��وى 
ه��ذه الكتب وط��رق العر���ش والنقاط 
الت��ي يت�سع��ب منها الطلب��ة لفتة اإىل 
اأن��ه يوج��د ارتي��اح م��ن قب��ل املعلم��ني 

والطلبة .
ونوه��ت مدي��رة املناه��ج اإىل اأن دائرة 

اخلط��وات  بو�س��ع  قام��ت  املناه��ج 
الزمني��ة حت��ى ي�سرت�س��د به��ا املعلمني 
لتوزي��ع مو�سوع��ات املق��رر عل��ى م��دار 
اأن  موؤك��دة  الث��اين  الدرا�س��ي  الف�س��ل 
تطبيق املناهج تت��م بالتعاون مع اإدارة 

الإ�سراف الرتبوي.
ع��ام  مدي��ر  مط��ر  حمم��ود  الأ�ست��اذ 
الإ�س��راف والتاأهي��ل الرتب��وي ب��وزارة 
اأن  يوؤك��د  الع��ايل  والتعلي��م  الرتبي��ة 
الإ�س��راف يتع��اون م��ع املناه��ج ل�سمان 
التطبي��ق الأمث��ل لها، وذل��ك من خالل 
ال��دورات  اأبرزه��ا   اإج��راءات  ع��دة 
نعم��ل  حي��ث   ، للمعلم��ني  التدريبي��ة 
حالي��ًا وبالرغم من الظ��روف ال�سعبة  
عل��ى تدريب املعلمني عل��ى هذه املناهج 
م��ن10 اإىل 15 �ساع��ة  تدريبي��ة لكل 
تخ�س�ش وهناك لق��اءات اأ�سبوعية يف 

هذا املجال.
اللق��اءات  خ��الل  اأن��ه  مط��ر  واأو�س��ح 
التدريبي��ة يت��م النقا���ش املو�سع حول 

املناه��ج وحمتوياتها والط��رق العلمية 
لتنفيذه��ا بال�س��كل ال�سحيح من خالل 
الأن�سط��ة ال�سفي��ة واأ�ساليب التقومي، 
ب��ني  م�ستم��ر  توا�س��ل  هن��اك  اأن  كم��ا 
امل�سرف��ني واملعلم��ني ومدي��ري املدار�ش 
ل�ستي�س��اح بع���ش الأم��ور ، لفت��ًا اإىل 
جدي��د  من��وذج  لو�س��ع  روؤي��ة  وج��ود 

لتخطيط الدرو�ش.
ولفت مدي��ر ع��ام الإ�س��راف والتاأهيل 
الرتب��وي اإىل اأن امل�سرف��ني وم��ن خالل 
املتابع��ة امليدانية وه��ي عملهم اليومي 
تنفي��ذ  مبتابع��ة  يقوم��ون  املي��داين 
التغذي��ة  واأخ��ذ  والتقيي��م  املناه��ج 
الراجع��ة كما يت��م تنفي��ذ العديد من 
العم��ل والأي��ام  الجتماع��ات وور���ش 
والدرو���ش  والن�س��رات  الدرا�سي��ة 

التو�سيحية.
م�س��رف العل��وم يف �سم��ال غ��زة حممد 
اأب��و ندا  يو�سح اأنن��ا كم�سرفني مباحث 
�س��ر املناه��ج وف��ق  متخ�س�س��ة نتاب��ع 

اأق��وم  حي��ث  الدرا�سي��ة  اخلط��ط 
باحل�س��ور للح�س�ش ال�سفي��ة اخلا�سة 

ب�سكل دوري.
�سم��ال غ��زة  اأنن��ا يف  ن��دا  اأب��و  ولف��ت 
الفي�سب��وك  ع��ر  �سفح��ة  خ�س�سن��ا 
ا�سمه��ا عل��وم- �سم��ال غ��زة للتوا�س��ل 
م��ع املعلم��ني يتم من خالله��ا حل بع�ش 
الأ�سئل��ة والتمارين ون�س��ر التوجيهات 

التخ�س�سية يف املحتوى املنفذ.
الرتبي��ة  م�س��رف  اأو�س��ح   جهت��ه  م��ن 
الإ�سالمية يف �سرق غزة تامر الرمالوي 
اأن مناه��ج الرتبي��ة الإ�سالمية و�سعت 
وف��ق روؤية فل�سطيني��ة وا�سحة  تخدم 
القي��م الإ�سالمية واملث��ل العليا  وتتبع 

الفكر الو�سطى.
واأ�ساف نق��وم بحراك داخ��ل املدار�ش 
ال�سلي��م  التنفي��ذ  �سم��ان  اأج��ل  م��ن 
الواق��ع  تقيي��م  ونح��اول  للمناه��ج 
اأخط��اء  اأو  مالحظ��ات  اأي  وت�سجي��ل 

لتداركها يف الطبعات القادمة.

نشاطات تفاعلية متنوعة في الميدان التربوي لمتابعة
 التطبيق األمثل للمناهج الجديدة 
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غزة – الراأي- عبد اهلل كر�سوع
ل يغي��ب ع��ن عل��م اأح��د الأزم��ات الت��ي 
يعي�سه��ا قطاع غزة والت��ي تتواىل واحدة 
تل��و الأخ��رى، فم��ا اأن تظه��ر اأزم��ة حتى 
تباع��ًا؛  خلفه��ا  للظه��ور  اأخته��ا  تت�س��ارع 
فقطاع غ��زة اأ�سبح بيئ��ة خ�سبة لالأزمات 
ال�سلط��ة  افتعاله��ا  يف  يت�ساب��ق  الت��ي 
الفل�سطيني��ة قبل الحت��الل الإ�سرائيلي 
الذين اأ�سحو يعملون يف بوتقة واحدة من 

اأجل تركيع القطاع .
اأزم��ة روات��ب وخ�سومات عليه��ا وحرمان 
موظف��ني اآخري��ن كقط��اع ال�سح��ة منه��ا، 
ا�ستمرار انقطاع للتي��ار الكهربائي نتيجة 
رف���ش ال�سلطة الفل�سطيني��ة رفع �سريبة 
مبحط��ة  اخلا���ش  ال�س��ولر  ع��ن  البل��و 
 ، رف��ح  مع��ر  اإغ��الق  ا�ستم��رار  التولي��د، 
منع التحوي��الت العالجية للخ��ارج، عدم 
توريد الأدوية لغ��زة، عدم ت�سلم حكومة 
التواف��ق ملهامها رغم اخلطوات الإيجابية 
م��ن حركة حما���ش والعدي��د والعديد من 

الأزمات التي تع�سف بقطاع غزة.
بلدي��ات قطاع غزة ه��ي الأخرى مل ت�سلم 
م��ن الأزم��ات، ف�سارعت اإىل اإع��الن حالة 
الط��وارئ يف كافة مدن وبلدي��ات القطاع، 
الأ�سا�سي��ة  اخلدم��ات  تق��دمي  وتقلي���ش 
للمواطنني بن�سبة %50 جتنًبا لنهيارها 
تفاق��م  ا�ستم��رار  ب�سب��ب  كام��ل  ب�س��كل 
والبيئ��ة  الإن�ساني��ة  والكارث��ة  الأزم��ات 

جراء ا�ستداد احل�سار الإ�سرائيلي.
وذك��ر رئي���ش بلدي��ة غ��زة ن��زار حجازي 
خ��الل موؤمت��ر �سحفي، اإن��ه �سيت��م اإغالق 
بح��ر قط��اع غ��زة بالكام��ل، و�س��خ مي��اه 
ال�س��رف ال�سح��ي نحو البحر لع��دم قدرة 

البلدي��ات عل��ى توف��ر الوق��ود وا�ستمرار 
�سيا�س��ة العقاب اجلماع��ي املفرو�سة على 

ال�سكان.
وق��ال حج��ازي اإن قط��ع الكهرب��اء لأكرث 
املن��ح  وتوق��ف  يومي��ا،  �ساع��ة   20 م��ن 
وامل�ساع��دات اخلارجية ومتوي��ل امل�ساريع 
اخلدم��ات  مت���ش  الت��ي  تل��ك  خا�س��ة 
الأ�سا�سي��ة ل �سيما الوقود وت�سغيل عمال 
الت�سغيلي��ة  واملن��ح  وال�سيان��ة،  النظاف��ة 
ل ي��زال يوؤث��ر وب�س��كل بال��غ عل��ى قط��اع 
بانع��دام  ويه��دد  الأ�سا�سي��ة  اخلدم��ات 
مقومات احلي��اة وال�سحة العامة يف كافة 

اأرجاء قطاع غزة.
واأ�س��اف: "اأن البلدي��ات اأعلنت �سابقا عن 
تقن��ني اخلدم��ات الأ�سا�سي��ة وم�سروفات 
البلدي��ات حلده��ا الأدن��ى ودف��ع روات��ب 
الي��وم  لكنه��ا  جمت��زئ،  ب�س��كل  املوظف��ني 
اأ�سبح��ت غ��ر ق��ادرة عل��ى تق��دمي احلد 
الأدن��ى من اخلدم��ات لل�سكان م��ع ت�سعيد 
م��وارد  وجتفي��ف  وتراكمه��ا  الأزم��ات 

البلديات".
وتاب��ع حج��ازي: "اأجرن��ا اإجب��ارا عل��ى 
تقلي�ش اخلدم��ات الأ�سا�سية اإىل الن�سف 
�سعيا لتقدمي خدم��ات البلدية ملدة اأطول 

وفق الإمكانيات املتاحة".
ب�سكل��ه  الو�س��ع  ا�ستم��رار  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
احل��ايل ه��و مقدم��ة للو�س��ول اإىل كارثة 
اإن�سانية حمققة، حم��ذًرا من توقف كافة 
خدمات البلدي��ات التي �ستوؤثر على حياة 

املواطنني ب�سكل مبا�سر.
بتحم��ل  اجلمي��ع  حج��ازي  ونا�س��د 
اأم��ام  العاج��ل  والتدخ��ل  م�سوؤوليات��ه 
ه��ذا الو�سع الكارث��ي ملنع تده��ور احلالة 

البلدي��ات  وانع��دام خدم��ات  الإن�ساني��ة، 
ب�س��كل كام��ل وانهي��ار منظوم��ة ال�س��رف 

ال�سحي.
و�سدد عل��ى اأن هذا الو�سع يتطلب تكاتف 
عل��ى  للحف��اظ  البلدي��ات  م��ع  اجلمي��ع 
اخلدم��ات التي تقدمها وت��دارك الكارثة 

التي باتت حمققة.
لكاف��ة  بالعت��ذار  حج��ازي  وتوج��ه 
املواطن��ني ع��ن تقلي�ش اخلدم��ات، قائال: 
"فق��د تخلى اجلميع عن��ا وبع�سهم يعمل 
عل��ى الت�سيي��ق عل��ى �سعبن��ا اأك��رث، نعتذر 
م�سيف��ا:  الأف�س��ل،  ت�ستحق��ون  فاأنت��م 
ع��ن  نتخل��ى  ل��ن  جانبك��م  اإىل  "�سنبق��ى 
م�سوؤولياتن��ا و�سنكاف��ح بكل م��ا اأوتينا من 

جهد وقوة من اأجل خدمتكم".

70 ألف كوب
مدير دائرة املياه وال�سرف احلي يف بلدية 
"تواج��ه  اأن حمافظ��ة غ��زة،  اأك��د  غ��زة 
اأو�ساع��ًا ماأ�ساوية و�سعب��ة، جراء تفاقم 
اأزمة التيار الكهربائي بالقطاع موؤخًرا". 

البلدي��ات  مراف��ق  كاف��ة  "اأن  واأو�س��ح 
الكهربائ��ي  بالتي��ار  مرتبط��ة  واأعماله��ا 
ه��ذه  ا�ستم��رار  واأن  الأوىل،  بالدرج��ة 
�س��خ  حمط��ات  عم��ل  �سيوق��ف  الأزم��ة 
ومعاجلة مياه ال�س��رف ال�سحي، مما ينذر 
ق��د ل حتم��د  مب�س��اكل �سحي��ة وبيئي��ة 

عقباها".
وب��ني �س��امل "لل��راأي" اأن اأزم��ة الكهرب��اء 
ونق���ش الوقود �سيجر البلديات على �سخ 
مي��اه ال�س��رف ال�سحي الغ��ر معاجلة اىل 
�ساطئ البح��ر ب�سكل مبا�س��ر، وبناء عليه 
ال�ساط��ئ  اغ��الق  البلدي��ة اىل  �ست�سط��ر 

ومنع ال�سطياف هذا املو�سم، حفاظا على 
�سالمة املواطنني.

اأن  "لل��راأي"  حديث��ه  يف  �س��امل  و�س��دّد 
البلدي��ة بداأت فعلي��ًا ب�سح م��ا يقارب 70 
األ��ف كوب من مياه ال�سرف ال�سحي للبحر 
يومي��ًا مم��ا ين��ذر بك��وارث �سحي��ة عل��ى 
املواطنني اإذا ما مت ال�سماح لهم بال�سباحة 

يف ف�سل ال�سيف القادم.
وحول واقع اأزمة املياه، اأو�سح اأن البلدية 
لديه��ا 65 بئ��ر مي��اه تعم��ل حالي��ًا، وه��ي 
بحاجة للكهرب��اء لال�ستمرار بالعمل، ويف 
ح��ال ع��دم وجوده��ا فنحن بحاج��ة اإىل 
وقود لتعوي�ش النق���ش يف الكهرباء، على 

حد تعبره.
ولف��ت �سامل اأن هن��اك العديد من املناطق 
ب��داأت فعلي��ًا تعاين من اأزم��ة املياه نتيجة 
تقلي���ش عدد �ساع��ات و�سل املي��اه، م�سرًا 
 3 اأ�سبح��ت  اأن �ساع��ات و�س��ل املي��اه  اإىل 
�ساع��ات كل 48 �ساعة وه��ذا ي�سبب عجز 

واأزمة لدى املواطنني.

توقف خدمات
الأمم املتح��دة ه��ي الأخ��رى ح��ذرت م��ن 
اأن الوق��ود الط��ارئ املخ�س���ش للمن�س��اآت 
احليوي��ة يف غ��زة �سينف��ذ خ��الل الأي��ام 
اإىل احلاج��ة  واأ�س��ارت  املقبل��ة،  الع�س��رة 
امللحة لدعم الدول املانحة لتجنب كارثة 

اإن�سانية ب�سبب اأزمة الطاقة.
و ق��ال القائ��م باأعم��ال املن�س��ق الإن�ساين 
يف الأر���ش الفل�سطينية املحتل��ة، روبرتو 
الدع��م  "يعت��ر  ال�س��اأن:  به��ذا  فالين��ت، 
الف��وري م��ن ال��دول املانح��ة اأم��رًا ملح��ًا 
ال�س��كان  فئ��ات  و�س��ول  متك��ن  ل�سم��ان 

يف  واملهم�س��ة  ال�سعيف��ة  الفل�سطيني��ني 
غ��زة اإىل اخلدمات املنق��ذة للحياة واملياه 

وخدمات ال�سرف ال�سحي".
واأ�ساف ال�سيد فالينت "بداأت امل�ست�سفيات 
م��ن  املزي��د  و�سي�سط��ر  اأبوابه��ا،  باإغ��الق 
م��زودي اخلدم��ات لتعلي��ق عمله��م خالل 
الأ�سابي��ع املقبل��ة اإذا مل يتوف��ر التمويل، 
و�سيتده��ور الو�سع ب�س��كل دراماتيكي مما 
�سيوؤث��ر على كافة �س��كان القطاع، وهذا ما 

ل ميكننا ال�سماح بحدوثه".
ه��ذا وتن�ّس��ق الأمم املتح��دة، بدع��م م��ن 
ال��دول املانح��ة، لتوف��ر الوق��ود الط��ارئ 
لت�سغيل املول��دات الحتياطية واملركبات 
ل�سم��ان توفر اأدنى م�ست��وى من اخلدمات 
ال�سحي��ة واملياه وال�سرف ال�سحي املنقذة 
للحي��اة يف ظل النق���ش احلاد يف الكهرباء 

الذي يواجه قطاع غزة املحا�سر. 
واأك��دت الأمم املتح��دة، اأن هنالك حاجة 
اإىل 6.5 ملي��ون دولر اأمريكي خالل �سنة 
7.7 مليون لرت من الوقود  2018 لتوفر 
الط��ارئ، ويعتر هذا احل��د الأدنى الالزم 
لتجن��ب انهيار اخلدم��ات؛ وهنالك حاجة 
اإىل 1.4 لرت م��ن الوقود �سهريًا اأو حوايل 
املن�ساآت  لت�سغيل  �سنويًا  ملي��ون دولر   10

احليوية بالكامل. 
ويف الوق��ت الراهن ف��ان خدمات الطوارئ 
بالرن��ني  كالت�سوي��ر  والت�سخي���ش، 
املغناطي�س��ي والأ�سع��ة املقطعية والأ�سعة 
ال�سينية ووحدات العناية املركزة وغرف 
العملي��ات يف 13 م�ست�سف��ى حكوم��ي، اإىل 
جان��ب 55 برك��ة مياه �س��رف �سحي و48 
حمط��ة حتلي��ة وعملي��ة جم��ع النفاي��ات 

ال�سلبة، مهددة باخلطر.

ضخ 70 ألف كوب يوميًا للبحر

نقص الكهرباء يدخل بلديات غزة في دوامة األزمات
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متى تصبح مشاهدة التلفزيون.. قاتلة؟

غزة- الراأي
وج��دت درا�س��ة جدي��دة اأن الإفراط 
يف م�ساه��دة التلفزي��ون يزي��د خط��ر 
ال��دم،  يف  �سغ��رة  جلط��ات  ح��دوث 
عل��ى الرغ��م م��ن ممار�س��ة التماري��ن 
الريا�سية والرتدد على �سالة اجليم! 
وترتب��ط ك��رثة م�ساه��دة التلفزي��ون 
بنم��ط احلي��اة امل�ستق��ر ال��ذي ترتتب 

عليه م�ساكل ال�سمنة وال�سكري.
وتو�سل��ت الدرا�س��ة الت��ي اأجري��ت يف 
جامعة مين�سوتا، وفق »24ae« اإىل اأن 
الذي��ن ي�ساهدون التلفزي��ون باإفراط 
يت�ساع��ف لديهم خط��ر تكّون جلطات 

الدم.
وعل��ى الرغم من اأن الأن�سطة البدنية 

ت�ساع��د على تقلي��ل الآث��ار ال�سلبية 
اأن  اإل  امل�ستق��ر،  احلي��اة  لنم��ط 
الدرا�س��ة اجلدي��دة الت��ي ُن�س��رت يف 
جمل��ة »�سركولي�س��ن« املتخ�س�سة يف 
م�ساكل ال��دورة الدموي��ة قد وجدت 
اأن التمارين ل تقلل كثرًا من التاأثر 
ال�سلبي مل�ساهدة التلفزيون على مدى 

يوم. كل  مت�سلة  �ساعات   6 اأو   5
وحتدث ه��ذه اجللط��ات يف ال�سرايني 
يف  وتت�سب��ب  الدقيق��ة،  والأوردة 
10 باملائ��ة من الوفيات ال�سهرية يف 

الوليات املتحدة.
وكان��ت درا�س��ة يابانية ن�س��رت العام 
قبل املا�س��ي قد اأ�س��ارت اإىل ارتباط 
التلفزي��ون  م�ساه��دة  يف  الإف��راط 

باجللطات لدى الرجال.

رام اهلل- الراأي
اأدان جمل���ش الوزراء يف حكومة التوافق برام اهلل 
خ��الل جل�ست��ه الأ�سبوعية الي��وم الثالثاء، ب�سدة 
الت�سعي��د الإ�سرائيل��ي عل��ى قط��اع غ��زة، وال��ذي 
ياأت��ي ا�ستمرارًا جلرائم القت��ل والتدمر واحل�سار 
اخلان��ق عل��ى القط��اع، والع��دوان املتوا�س��ل عل��ى 

�سعبنا واأر�سنا ومقد�ساتنا. 
تتحم��ل  الحت��الل  حكوم��ة  اأن  املجل���ش  واأك��د 
امل�سوؤولي��ة الكامل��ة ع��ن ه��ذا الت�سعي��د اخلط��ر، 
حم��ذرًا من نواياها و�سيا�ساتها الهادفة اإىل تفجر 
ب�س��رورة  ال��دويل  املجتم��ع  ومطالب��ًا  الأو�س��اع، 

التحرك العاجل لوقف الت�سعيد الإ�سرائيلي
واأك��د املجل���ش دعم��ه الكام��ل خلط��اب الرئي���ش 
حمم��ود عبا�ش ال��ذي �سيلقي��ه اليوم اأم��ام جمل�ش 
وال��ذي  املتح��دة،  الأمم  مق��ر  يف  ال��دويل  الأم��ن 
�سيوؤكد فيه على م�سوؤولية الأمم املتحدة القانونية 
وال�سيا�سية والأخالقية والإن�سانية جتاه ق�سيتنا 
الوطني��ة، واأهمي��ة تنفيذ ق��رارات الأمم املتحدة 
ذات ال�سل��ة، ومبا ي�سمن توف��ر احلماية الدولية 

لأبناء �سعبنا.
ووا�س��ل املجل���ش مناق�س��ة املوازنة العام��ة لدولة 
فل�سط��ني لل�سنة املالية 2018، بع��د اطالع روؤ�ساء 
الكتل الرملانية يف املجل�ش الت�سريعي الفل�سطيني، 
وممثلي القط��اع اخلا�ش ومنظمات املجتمع املدين، 

وممثلني عن اجلهات والدول املانحة عليها. 
واأطل��ع رئي���ش ال��وزراء رام��ي احلم��د اهلل املجل�ش 
عل��ى نتائج الجتماع الذي عق��ده يف مكتبه يف رام 
اهلل يوم اأم�ش مع وزير املالية الإ�سرائيلي "مو�سيه 
كحل��ون"، ومن�س��ق اأعم��ال احلكوم��ة الإ�سرائيلية 
املالي��ة  وزي��ر  بح�س��ور  موردخ��اي"  "ي��واف 
الهيئ��ة  ورئي���ش  ب�س��ارة"،  "�سك��ري  والتخطي��ط 
العام��ة لل�س��وؤون املدني��ة "ح�س��ني ال�سي��خ". حيث 
اأك��د اجلان��ب الفل�سطين��ي خالل الجتم��اع رف�سه 
القاط��ع لقرارات احلكوم��ة الإ�سرائيلي��ة املتعلقة 

ببن��اء اآلف الوح��دات ال�ستيطاني��ة، وم�سادق��ة 
اللجنة الوزاري��ة الإ�سرائيلية على م�سروع قانون 
باقتطاع خم�س�سات الأ�سرى وعائالت ال�سهداء من 
املقا�سة الفل�سطينية، وطالب ب�سرورة وقفها فورًا 
والرتاج��ع عن اإقراره��ا، ملا ت�سكله م��ن خطر كبر 
على ح��ل الدولت��ني، اإ�سافة اإىل وق��ف اعتداءات 
الفل�سطيني��ني،  �س��د  امل�ستوطن��ني  وهجم��ات 
اليه��ود  املتطرف��ني  جمموع��ات  واقتحام��ات 
للم�سج��د الأق�س��ى، والأماك��ن املقد�س��ة امل�سيحية 
والإ�سالمية، م�سرًا اإىل اأن هذه القتحامات تخلق 
اأجواء م��ن التوتر وتدفع املنطق��ة باأكملها ل�سراع 

ديني ل حتمد عقباه.
واأ�س��ار رئي�ش ال��وزراء اإىل اأن اجلان��ب الفل�سطيني 
ق��د رك��ز عل��ى �س��رورة رف��ع احل�س��ار الإ�سرائيلي 
املفرو���ش على قطاع غزة، و�سرورة ت�سهيل حركة 
املحافظ��ات  ب��ني  والب�سائ��ع  والتج��ارة  الأف��راد 
والع��امل  غ��زة  وب��ني  واجلنوبي��ة،  ال�سمالي��ة 

اخلارجي. 
كم��ا اأك��د اجلان��ب الفل�سطين��ي عل��ى �س��رورة منح 
الت�سهيالت الالزمة لإقام��ة امل�ساريع الفل�سطينية 

فيم��ا ي�سم��ى املناط��ق "ج"، وت�سري��ع الإج��راءات 
والرتاخي���ش الالزمة لإن�ساء املنطق��ة ال�سناعية 
يف "ترقوميا"، والت��ي مت التفاق عليها �سابقًا بني 

اجلانبني. 
كم��ا اأطل��ع رئي���ش ال��وزراء املجل���ش كذل��ك عل��ى 
نتائ��ج الجتم��اع الثالث��ي ال��ذي عق��ده يف مكتبه 
يف رام اهلل ي��وم الأربع��اء املا�س��ي 14/2/2018 
م��ع "نيك��ولي مالدين��وف" من�س��ق الأمم املتح��دة 
اخلا�ش لعملية ال�سالم يف ال�سرق الأو�سط، ومن�سق 
اأعمال احلكومة الإ�سرائيلي��ة "يواف موردخاي"، 
وذل��ك لتن�سي��ط اقت�س��اد قط��اع غ��زة يف ظ��ل م��ا 
يعاني��ه من اأزم��ات اإن�ساني��ة متفاقم��ة، وال�سروط 
املطلوب��ة لتي�س��ر احلركة والو�س��ول اإىل التنمية 
الفل�سطيني��ة ودعمه��ا، واأ�سار اإىل اأن��ه مت التو�سل 
خ��الل الجتم��اع اإىل اتفاق عل��ى مراجعة الآلية 
غ��زة  قط��اع  اإىل  البن��اء  م��واد  لإدخ��ال  املتبع��ة 
�سم��ن عملية اإع��ادة الإعم��ار، و�س��رورة النتهاء 
من عملي��ة اإعادة الإعم��ار الناجمة ع��ن العدوان 
الإ�سرائيل��ي عام 2014 على قط��اع غزة، واإيجاد 
احلل��ول احليوي��ة املتعلق��ة بقطاع��ات الكهرب��اء 

تن��اول  الجتم��اع  يف  مت  كم��ا  وال�سح��ة.  واملي��اه 
احلاج��ة امللح��ة لرف��ع جمي��ع عملي��ات الإغ��الق 
ال�س��كان  حرك��ة  وتي�س��ر  الإ�سرائيلي��ة  والقي��ود 
بني غ��زة وال�سف��ة الغربية، واخلط��وات الفورية 

ال�سرورية ملعاجلة كافة الأو�ساع يف قطاع غزة.
واأ�س��ار املجل�ش اإىل جهود رئي�ش الوزراء ومطالبته 
للمجتمع ال��دويل خالل الجتم��اع الطارئ للجنة 
تن�سيق م�ساع��دات الدول املانح��ة لفل�سطني الذي 
عق��د موؤخ��رًا يف العا�سم��ة البلجيكي��ة بروك�س��ل، 
بامل�ساعدة يف تنفي��ذ العديد من امل�ساريع احليوية 
يف غ��زة، ول �سيم��ا يف قطاع��ات الطاق��ة واملي��اه 
والتعلي��م، ومنه��ا اإمدادات الغ��از الطبيعي الالزمة 
لتطوي��ر قط��اع الطاق��ة يف غ��زة، بالإ�ساف��ة اإىل 
بن��اء 100 مدر�سة جديدة يف قطاع غزة. واإن�ساء 
حمط��ة حتلي��ة املياه، والتف��اق على عق��د موؤمتر 
دويل يف الع�سرين من ال�سهر القادم حل�سد التمويل 
ال��الزم له��ذا امل�سروع احليوي الذي تق��در تكاليفه 

بحوايل )620 مليون دولر(.
ويف �سي��اٍق اآخ��ر، اأدان املجل���ش م�سادق��ة اللجن��ة 
الوزاري��ة الإ�سرائيلي��ة عل��ى القان��ون العن�س��ري 
القا�س��ي بخ�س��م خم�س�س��ات الأ�س��رى وعائ��الت 

ال�سهداء من اأموال املقا�سة الفل�سطينية.
كما اأدان املجل�ش امل�سادقة على م�سروع ا�ستيطاين 
جديد يف �ساحة الراق يف حميط امل�سجد الأق�سى 
املب��ارك، وال��ذي يه��دف اإىل طم�ش وتغي��ر معامل 
مدين��ة القد���ش احلقيقي��ة وت�سويهه��ا، كم��ا اأدان 
اخلطة ال�ستيطاني��ة الإ�سرائيلية اجلديدة التي 
اأُعل��ن عنه��ا موؤخ��رًا، وتق�س��ي ببناء ثالث��ة اآلف 
وح��دة ا�ستيطانية جدي��دة يف م�ستوطنة "جيلو" 

جنوب مدينة القد�ش املحتلة.
العرب��ي  التح��رك  ب�س��رورة  املجل���ش  وطال��ب 
والإ�سالمي وال��دويل ب�سكل فوري وعاجل، لإجبار 
اإ�سرائيل على وقف تنفيذ م�ساريعها ال�ستيطانية، 

وخا�سة يف مدينة القد�ش.

مجلس الوزراء يدين تصعيد االحتالل ضد غزة
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غزة- الراأي
ت وزارة الداخلي��ة والأم��ن الوطن��ي، الي��وم الأربع��اء، من��اورة �سمن  نف��َذّ
خط��ة ال�سب��ط وال�سيط��رة يف كاف��ة مناط��ق قط��اع غ��زة، وذل��ك لفح�ش 

اجلاهزي��ة يف التعام��ل م��ع ح��الت الط��وارئ. و�سه��دت ال�س��وارع واملنافذ 
واملفرتق��ات الرئي�سية مبحافظ��ات قطاع غزة كافة انت�س��ارًا مكثفًا لقوات 
الأمن وال�سرطة. وقال املتحدث الر�سمي با�سم الداخلية اإياد البزم : "اإن 

تنفي��ذ ه��ذه املناورة ياأتي يف اإط��ار اختبار القدرة ل��دى الأجهزة الأمنية، 
�سمن ُخطة وزارة الداخلي��ة لزيادة كفاءة الأجهزة الأمنية وال�سرطية؛ 

من اأجل احلفاظ على حالة الأمن وال�ستقرار يف كل الظروف".

ضمن خطة الضبط والسيطرة

صور: الداخلية ُتنفذ مناورة لفحص الجاهزية في التعامل مع "الطوارئ"
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
يف الوق��ت الذي تنطلق في��ه املبادرات 
ال�سعبي��ة والوطني��ة لدع��م امل�ساحلة 
كاف��ة  م��ن  املحا�س��ر  القط��اع  واإنق��اذ 
عر���ش  عل��ى  ترتب��ع  الت��ي  الأزم��ات 
الغ��ر  النهي��ار  وحال��ة  املواطن��ني، 
م�سبوق، اإل اأن كاف��ة اجلهود املبذولة 
ا�سطدم��ت بالعديد من جولت الف�سل 
والعراقيل، وهو ما اأدى اإىل تراجع اأي 
تقدم يف عملية امل�ساحلة واإحداث اأي 
تغير من الواقع املعي�سي والقت�سادي 
املتاأزم بغزة، ب�سب��ب ا�سرتاط حكومة 

التوافق متكينها يف القطاع.
اآخ��ر  كان  لغ��زة"،  اإنق��اذ  جمل���ش   "
تل��ك املب��ادرات الت��ي طرحه��ا اخلبر 
يف �س��وؤون الأم��ن القوم��ي د. ابراهي��م 
حبيب، وذل��ك ب�سبب ت��ردي الأو�ساع 
للمواطن  والجتماعية  القت�سادي��ة 
م�ستوي��ات  اإىل  بغ��زة  الفل�سطين��ي 

قا�سية و�سعبة.
وق��ال حبي��ب يف حدي��ث لل��راأي:" اإن 
املجل���ش �سيعم��ل عل��ى انق��اذ م��ا ميكن 
اإنقاذه يف قطاع غزة من حالة النهيار 
الأو�س��اع  ل��رتدي  نتيج��ة  املتوق��ع 
ج��راء  والن�ساني��ة  القت�سادي��ة 
الحت��الل  يفر�س��ه  ال��ذي  احل�س��ار 
ونتيجة امل�ساحل��ة املتعرثة "، مو�سحا 
اأن��ه يت��م الت�س��اور التوا�سل م��ع كافة 
ت�سكي��ل  به��دف  الوطني��ة  الف�سائ��ل 

حكوم��ة فل�سطيني��ة، اأو ت�سكيل اإدارة 
تتوا�س��ل مع كاف��ة الأط��راف املحلية 
والدولي��ة به��دف التخفيف م��ن وطاأة 

الظروف التي يعانيها النا�ش بغزة.
واأ�س��اف حبي��ب:" فك��رة املجل���ش اأن 
يك��ون خدمات��ي اإغاث��ي لت�سهيل حياة 
ال�سغوط��ات  وتخفي��ف  املواطن��ني 
عنهم، وهو جمل�ش موؤقت حلني ا�ستالم 
ملهامه��ا"،  الوطن��ي  التواف��ق  حكوم��ة 
موؤك��دا ان اأع�س��اء املجل���ش يتوا�سلون 
مع كاف��ة الف�سائل والأط��ر ال�سبابية 
والوطني��ة بغزة يف حماول��ة لإ�سراك 

اجلميع مب�سئوليته جتاه القطاع.

مجلس انقاذ لغزة
م��ن  غ��زة  انق��اذ  جمل���ش  ويتك��ون 
وذوي  ال�سخ�سي��ات  م��ن  جمموع��ة 
الكف��اءات املهني��ة والوطني��ة تداعت 
الآن  املجل���ش  اأن  حي��ث  بينه��ا،  فيم��ا 
يف اإط��ار التو�سي��ع وحت�س��ني الفك��رة، 
وم��ن املحتم��ل الإع��الن ب�س��كل ر�سمي 
ع��ن املجل���ش بع��د انته��اء الت�س��اورات 
بني اأع�سائ��ه وبني الف�سائ��ل وحركة 

حما�ش.
وح��ول اإمكاني��ة جن��اح ذل��ك املجل���ش 
يف حل اأزم��ات غ��زة اأو التخفيف منها 
بالرغم من العديد م��ن املبادرات، اأكد 
حبي��ب اأن الو�سع بغزة �سعب وخا�سة 
يف ظل حالة اجلمود ال�سيا�سي وحالة 

النهيار القت�س��ادي واملعي�سي، م�سرا 
اإىل اأن املهم��ة لي�س��ت �سهل��ة ولكن هذا 
ل مين��ع من اأن يت��م املحاولة مب�ساركة 

اجلميع.
وفيم��ا يتعل��ق مب��ا يحمل��ه املجل���ش يف 
جعبت��ه لتخفي��ف الظروف ع��ن غزة، 
حتري��ك  �سيت��م  ان��ه  حبي��ب:"  ق��ال 
اجلماه��ر الفل�سطيني��ة نح��و احلدود 
مع الحتالل، وعلى اإ�سرائيل اعادتنا 
اأو  منه��ا،  حرمتن��ا  الت��ي  لأرا�سين��ا 
اللج��وء ملنط��ق الق��وة والقت��ل �سدنا، 
ي�س��ع  ك��ي  اأمامن��ا  اأخ��ر  خي��ار  وه��و 
الحتالل نهاية ملاأ�ساة مواطني غزة"، 
منوها اإىل اأنه يج��ب حتميل اإ�سرائيل 
عل��ى  املفرو���ش  احل�س��ار  م�سئولي��ة 
القط��اع باعتبارها امل�سئ��ول الأول عن 
و�سول الو�سع بغزة اإىل حالة كارثية 

قا�سية و�سعبة.
امل�ساحل��ة  جه��ود  وت�سط��دم 
الفل�سطيني��ة بالعدي��د م��ن العراقيل 
رغم اإ�سرار حركتي فتح وحما�ش على 
جتاوز مرب��ع النق�س��ام، ال اأن حديث 
حكوم��ة التوافق بني فرتة واأخرى عن 
�سرورة متكني احلكومة بغزة، وتبادل 
تعطي��ل  ع��ن  بامل�سئولي��ة  التهام��ات 
بن��ود التف��اق حال دون اإنه��اء الكثر 

من امللفات العالقة وال�سائكة.
وكان وف��د قي��ادي من حرك��ة حما�ش 
بقي��ادة رئي�ش مكتبه��ا ال�سيا�سي هنية 

العا�سم��ة  اإىل  اأي��ام  قب��ل  و�س��ل  ق��د 
امل�سرية القاهرة.

وقال��ت احلركة يف بي��ان:" اإن الزيارة 
لتخفي��ف  جهوده��ا  اإط��ار  يف  تاأت��ي 
معان��اة �سكان قطاع غ��زة وحل اأزماته 
املختلف��ة، و�سبل ا�ستكمال تنفيذ بنود 
اتف��اق امل�ساحل��ة، وحماي��ة الق�سي��ة 
الفل�سطيني��ة." وتعد زيارة هنية هذه 
الثاني��ة من��ذ انتخابه رئي�س��ا للمكتب 

ال�سيا�سي حلركة حما�ش.

ملفات وأهداف
ويعتق��د املحل��ل ال�سيا�س��ي اإي��اد ج��ر 
لك��ن  اأه��داف،  ع��دة  له��ا  الزي��ارة  اأن 
قب��ل احلديث ع��ن الأه��داف لبد من 
ال�س��ارة اىل الظ��روف الت��ي �ساحبت 
الزي��ارة، مو�سح��ا اأن الزي��ارة ج��اءت 
ب�س��كل مفاجئ، وق��د تكون بن��اًء على 

طلب متعجل من املخابرات امل�سرية.
وقال جر يف حديث للراأي:" اإن الوفد 
خرج بالتزام��ن مع العملية الع�سكرية 
وه��ذا  �سين��اء،  يف  امل�س��ري  للجي���ش 
يع��زز من ان الهدف اله��م من الزيارة 
ه��و التف��اق م��ع حما�ش عل��ى حتقيق 
ال�ستق��رار يف �سين��اء، فالبع��د الأمني 
تعب��ره.  وف��ق  الأه��م"،  ه��و  للزي��ارة 
الزي��ارة  اأن  اإىل  حديث��ه  يف  واأ�س��ار 
حما���ش  وف��د  ب��ني  لق��اءات  �سه��دت 
وقي��ادات من التي��ار الإ�سالحي، وهذا 

معناه اأن م�س��ر ما تزال م�سرة على اأن 
يكون هن��اك دور لدح��الن يف املرحلة 
املقبلة، اأو على الق��ل ال�سغط بورقة 
دح��الن عل��ى الرئي�ش عبا���ش لتمرير 
امل�ساحل��ة وفق��ًا لتف��اق القاه��رة يف 

اكتوبر املا�سي.
وفيم��ا يتعل��ق بامللفات الت��ي من املمكن 
زي��ارة  خ��الل  بالقاه��رة  تناوله��ا 
احلرك��ة، اأ�س��اف ج��ر:" كل امللف��ات 
حتقي��ق  مل��ف  واأهمه��ا  واردة،  الآن 
ال�ستق��رار يف �سيناء وعلى احلدود مع 
غزة بالتعاون مع حما�ش كقوة ل ميكن 
جتاهلها، وملف امل�ساحلة الفل�سطينية 
اأي�سا جتري مناق�سته، وهذا ما اأكدته 
ت�سريح��ات ع��زام الأحم��د الأخ��رة 
خا�س��ة واأن��ه م��ن �سم��ن وف��د حما�ش 
�سخ�سيات حكومية ومهنيه، ف�سال عن 
ملف ال�سرى، ويهم م�سر اأن تلعب دور 

يف هذا امللف.
وكان��ت )فت��ح( وحرك��ة حما���ش ق��د 
اأكتوبر/ت�سري��ن   12 ي��وم  تو�سلت��ا 
برعاي��ة  اتف��اق  اإىل   2017 الأول 
م�سري��ة يف ختام جل�س��ة حوار عقدت 
يف القاه��رة، ويق�سي التفاق "بتمكني 
حكوم��ة الوفاق برئا�س��ة رامي احلمد 
اهلل ت��ويل كافة امل�سوؤولي��ات يف قطاع 
غ��زة، واأن يت��وىل احلر���ش الرئا�س��ي 
رف��ح  ومع��ر  املعاب��ر  عل��ى  الإ�س��راف 

احلدودي مع م�سر.

مجلس إنقاذ غزة..هل ينتشلها من األزمات؟
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غزة- الراأي - اآلء النمر
يف الوق��ت ال��ذي مي��ر قط��اع غ��زة يف 
اأحل��ك الأزم��ات ال�سحي��ة والنف�سية 
ت�ستغن��ي  واملعي�سي��ة،  والقت�سادي��ة 
حكوم��ة الوفاق الوطن��ي عن الطالع 
املتده��ورة،  املواطن��ني  اأح��وال  عل��ى 
ما دف��ع بدولة قط��ر لتلبي��ة نداءات 
اإنقاذ غ��زة من الكوارث التي وقعت يف 

�سباكها مطلع العام اجلاري.
ت�س��در  و�س��م  غ��زة،  #اأنق��ذوا_ 
الجتماع��ي  التوا�س��ل  �سفح��ات 
وق�س���ش  وم�ساه��د  ب�س��ور  مرفق��ًا 
واأمثل��ة متاأث��رة باحل�س��ار املفرو���ش 
عل��ى قط��اع غ��زة م��ن جه��ة، ومتاأثرًا 
بطريق��ة مبا�س��رة م��ن رج��ع ال�سدى 
عل��ى  الك��وارث  واق��ع  يلقي��ه  ال��ذي 
املواطن��ني داخل اأكر �سجن يف العامل 

العربي والإ�سالمي.
وال��دول  الع��رب  الأ�سق��اء  ب��ني  م��ن 
قط��ر  دول��ة  ا�ستجاب��ت  املج��اورة 

للنداءات املطالب��ة بتنفي�ش الأو�ساع 
احلتم��ي،  اخل��راب  نح��و  املت�ساع��دة 
خا�س��ة اأن الأمور يف قطاع غزة باتت 
اأك��رث �سعوب��ة عما قب��ل تاأث��رًا بحل 
اللجنة الإدارية والتي �سلمت جباية 
ال�سرائب حلكومة الوفاق الفل�سطيني 
والت��ي ل زال��ت تقف موق��ف ال�سامت 
يف وج��ع ال�سع��ب الفل�سطيني يف قطاع 

غزة.
�سف��ر دولة قطر حممد العمادي قال 
خ��الل كلم��ة األقاه��ا حلظ��ة و�سول��ه 
قط��اع غ��زة: "قط��ر مت��د ي��د الع��ون 
لغ��زة يف الوق��ت الذي يراه��م العامل 
للظل��م  يتعر�س��ون  وه��م  ويراقبه��م 
اأن تك��ون  بب��طء، ونرج��و  وميوت��ون 
خط��وة قط��ر بتقدمي م�ساع��دة لغزة 
غ��زة،  �س��كان  لإنق��اذ  دولي��ًا  حاف��زًا 
واأوؤك��د اأن ل يوج��د ني��ة لأي ط��رف 
بالت�سعي��د اأو الدخ��ول مبواجه��ة من 

�ساأنها اأن ت�سعل املنطقة بالكامل".

متي��م  الأم��ر  ت��رع  "لق��د  وتاب��ع: 
مل�ست�سفي��ات  اإن�ساني��ة  مبحن��ة  ت��رع 
قط��اع غزة و�سيظل واقًف��ا مع ال�سعب 
الفل�سطين��ي الأ�سيل ويج��ب اأن يكون 
هن��اك ح��ل دائ��م للموظف��ني بغ��زة، 
دولر  ملي��ون  تخ�سي���ش  مت  كم��ا 
لرتمي��م بي��وت الفق��راء حل��ل م�سكلة 
الإيج��ارات، وت�سدي��د ر�س��وم الطلبة 
ح��الت  دولر،  مللي��ون  اجلامع��ات  يف 
اإن�سانية ومر�سية متفرقة ب� 2 مليون 

دولر".
ح��ل  اإيج��اد  �س��رورة  عل��ى  و�س��دد 
دائ��م لق�سي��ة موظفي غ��زة، يف اإطار 
قائ��ال:  الفل�سطيني��ة،  امل�ساحل��ة 
اأزمة  "اإذا مت��ت امل�ساحل��ة ف�ستنته��ي 
هن��اك  يك��ون  اأن  ويج��ب  املوظف��ني، 
حل��وًل جذري��ة مللف املوظف��ني ولي�ش 

فقط رواتب �سهر اأو �سهرين".
واأك��د العم��ادي عل��ى اأن دول��ة قط��ر 
احلكوم��ة  م��ع  دائ��م  توا�س��ل  يف 

املتح��دة  والأمم  الفل�سطيني��ة 
للتن�سي��ق  الدولي��ة،  واملوؤ�س�س��ات 
والتع��اون امل�سرتك م��ن اأجل م�ساعدة 

�سكان غزة.
وعل��ى �سعيد اأزم��ة �س��ركات النظافة 
بغزة العاملة بامل�سايف ورف�ش حكومة 
املالي��ة  امل�ستحق��ات  �س��رف  التواف��ق 
للعامل��ني فيها، لف��ت العم��ادي اإىل اأن 
ه��وؤلء العم��ال لديهم عق��ود عمل مع 
وزارة ال�سحة وال�سلطة الفل�سطينية، 
وحل ق�سيته��م من قبل الوزارة ولي�ش 

من قبل دولة قطر.
دولر  األ��ف  و600  ملي��ون   2 ب��ني 
للطرود الغذائي��ة والأغطية، و500 
امل�س��ايف  وق��ود  ل�سال��ح  دولر  األ��ف 
ووزارة  ال�سح��ي  ال�س��رف  وم�سخ��ات 
ال�سح��ة �سلط��ة فل�سطيني��ة ل تلق��ي 
باًل لكارثي��ة الأو�ساع، واإكماًل لذات 
الن�س��ق تقتط��ع م��ن روات��ب موظفيها 
ب�سبب تعايل �سوتها ملرورها يف اأزمات 

داخلي��ة. بينما تل��ك امل�ساعدات التي 
تقدمت به��ا دولة قطر تبق��ى موؤقتة 
ولي�س��ت ح��ل ج��ذري ل��كل الزم��ات، 
اإمن��ا تكفي لأك��رث من �سهر عل��ى اأكر 
تقدي��ر، بينم��ا مت تخ�سي���ش مليوين 

دولر لالأدوية.
 وفيم��ا يخ���ش ترميم بي��وت الفقراء 
دولر،  ملي��ون  تخ�سي���ش  مت  فق��د 
ر�س��وم  لت�سدي��د  اآخ��ر  وملي��ون دولر 
واأخ��را  اجلامع��ات،  يف  الطلب��ة 
الإن�ساني��ة  للح��الت  2 ملي��ون  مبل��غ 
واملر�سي��ة يف قطاع غزة �سمن جدول 
الحتياج��ات التي ت�سنف��ه موؤ�س�سات 

خمت�سة يف الأمر.
واأجم��ع حمللون �سيا�سي��ون اأن م�ساكل 
القط��اع تاأخ��ذ م�سكن��ات ع��ر الدعم 
املت��وارد م��ن دول��ة قطر لكن��ه موؤقت 
جدا، فما اأن ينفذ الدعم املقدم حتى 
تعود الكّرة ب�س��وء الأو�ساع ال�سحية 

والإن�سانية اإىل حالها.

إنقاذ قطر للكوارث الصحية بغزة مؤقت وال ينهي أزماتها
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ال�سفة املحتلة- الراأي
ح��ذرت وزارة اخلارجي��ة واملغرتب��ني م��ن خمطط��ات اليم��ني 
ال�سي��ادة"  "فر���ش  "اإ�سرائي��ل" للدف��ع مب�ساأل��ة  احلاك��م يف 
الإ�سرائيلية على اأجزاء وا�سعة من ال�سفة الغربية املحتلة.

وبه��ذا اخل�سو���ش، اأو�سحت ال��وزارة يف بيان، الي��وم الثنني، 
اأنها تنظر بخطورة بالغ��ة للتناف�ش ال�ستعماري املُت�سارع بني 
مكون��ات اخلارط��ة احلزبي��ة يف "ا�سرائي��ل" يف اإط��ار ال�سباق 
ال��ذي يج��ري مبجمل��ه عل��ى ح�س��اب  املرتق��ب،  النتخاب��ي 
الحت��الل  تكري���ش  عل��ى  ويق��وم  الفل�سطيني��ة،  احلق��وق 
عن�سري��ة  وت�سريع��ات  قوان��ني  و�س��ن  ال�ستيط��ان  وتعمي��ق 
تخ��دم اليمني احلاك��م يف ا�سرائيل وجمه��ور امل�ستوطنني على 

وجه اخل�سو�ش.
وا�ستن��دت اإىل ما قال��ه الوزير الليكودي "زئي��ف الكني" اإن ) 
فر���ش ال�سي��ادة الإ�سرائيلية عل��ى يهودا وال�سام��رة م�سلحة 

عليا حتى اأنها اأهم من العالقات مع الوليات املتحدة(.
وطالب��ت امل�سوؤول��ني الدولي��ني ويف مقدمتهم م�س��وؤويل الدول 
دائمة الع�سوية يف جمل�ش الأمن بالإ�سراع يف اتخاذ خطوات 
واإجراءات ملزمة وكفيلة بو�سع حد لهذا التمرد الإ�سرائيلي 
عل��ى القانون الدويل وال�سرعي��ة الدولية، كما توا�سل العمل 
م��ن اأج��ل م�ساءل��ة وحما�سب��ة امل�سوؤول��ني الإ�سرائيلي��ني على 
جرائمه��م وانتهاكاتهم يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، �سواء 

اأمام املحاكم الوطنية اأو الدولية املخت�سة.

اخلارجية حتذر من 
خمططات دفع فر�ش 

ال�سيادة الإ�سرائيلية على 
اأجزاء من ال�سفة

غزة- الراأي
واملخت�س��ني  الباحث��ني  م��ن  ع��دد  اأو�س��ى 
تفعي��ل  ب�س��رورة  والتاري��خ،  الآث��ار  يف 
حلماي��ة  الفل�سطين��ي  الآث��ار  قان��ون 
مكونات ال��رتاث امل��ادي، واملحافظة عليها 
باعتباره��ا �ساهدًا على احلق الفل�سطيني، 
ج��اء ذل��ك خ��الل ن��دوة ثقافي��ة بعنوان 
الهوية  على  واآثره  املادي  الرتاث  "تدمر 
الثقاف��ة  وزارة  نظمته��ا  الفل�سطيني��ة"، 
الفل�سطيني��ة بالتع��اون م��ع مرك��ز عمارة 

الرتاث باجلامعة الإ�سالمية.
وطالب امل�ساركون احلكوم��ة الفل�سطينية 
بتخ�سي�ش موازنات كافة لتمويل امل�ساريع 
التي من �ساأنها احلفاظ على الرتاث املادي 
الفل�سطيني، موؤكدين على �سرورة اعتماد 
املجتم��ع  �سرائ��ح  لكاف��ة  توعي��ة  برام��ج 
الفل�سطين��ي ح��ول اأهمي��ة ال��رتاث ون�سر 
ثقاف��ة التط��وع لرتمي��م و�سيان��ة املواقع 

الأثرية.
و�س��ارك يف الن��دوة وكي��ل م�ساع��د وزارة 
الثقاف��ة د.اأن��ور الرع��اوي، وعميد كلية 
الهند�س��ة باجلامع��ة الإ�سالمي��ة د.عب��د 
الك��رمي حم�سن، ووزي��ر الثقاف��ة الأ�سبق 
د.عط��ا اهلل اأبو ال�سب��ح، واملحا�سر بق�سم 
خلي��ل،  ال�سي��خ  د.نه��اد  والآث��ار  التاري��خ 
ومدير عام الآثار والرتاث الثقايف بوزارة 
اأب��و ري��دة،  ال�سياح��ة والآث��ار د.جم��ال 
واملحا�سر بجامعة اب�سال ال�سويد د.اأكرم 
الرم��الوي،  ن�س��وة  والباحث��ة  العجل��ة، 

ولفيف من املثقفني واملهتمني.
ويف كلمة له، اأكد الرعاوي، اأن املحافظة 
والتعري��ف  الفل�سطين��ي  ال��رتاث  عل��ى 
باملع��امل الأثري��ة، يُع��د م��ن اأه��م اأ�س��كال 

مقاوم��ة الحت��الل ول تق��ل اأهمي��ة ع��ن 
و�سيا�سي��ًا،  ع�سكري��ًا  الحت��الل  مقاوم��ة 
م�س��ددًا اأنها متثل دلي��اًل وبرهانًا على حق 

ال�سعب الفل�سطيني يف اأر�سه.
التاريخي��ة  املخطوط��ات  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
الت��ي مت اكت�سافها تثبت اأن فل�سطني كانت 
متث��ل منارة علمي��ة وح�ساري��ة منذ عمق 
التاري��خ، لفت��ًا اإىل اأن �سلط��ات الحتالل 
قامت ب�سرق��ة تلك املخطوط��ات وو�سعها 
يف اجلامع��ة العري��ة ومنع��ت الباحث��ني 
الفل�سطينيني والعرب من الو�سول اإليها اأو 

الطالع على حمتوياتها.
اجلامع��ات  كاف��ة  الرع��اوي  وطال��ب 
واملعاه��د الفل�سطيني��ة بتوجي��ه طلبته��ا 
نحو اعداد الأبح��اث والدرا�سات العلمية 
ح��ول ال��رتاث الفل�سطيني، مب��ا ي�ساهم يف 

توثيق معامل الرتاث الوطني.
م��ن جهت��ه، اعت��ر حم�س��ن اأن املحافظ��ة 
على مكون��ات الرتاث املادي ميث��ل حفاظًا 
عل��ى ج��ذور الأجي��ال الت��ي عا�س��ت عل��ى 
اأر���ش فل�سط��ني ع��ر التاري��خ، وحماي��ة 
م�س��رًا  الفل�سطيني��ة،  الوطني��ة  للهوي��ة 

اإىل اأن ال��رتاث ميثل �ساه��دًا على امل�ستوى 
الأمم  اإليه��ا  و�سل��ت  ال��ذي  احل�س��اري 

وال�سعوب.
ب��دوره، اأو�سح اأب��و ال�سب��ح، اأن ال�سراع مع 
الحت��الل �سراع��ًا يحمل اأبع��ادًا ثقافية 
وفكري��ة وح�سارية، م�س��ددًا على �سرورة 
تعزيز الرواي��ة الفل�سطيني��ة وحت�سينها 
بالأدل��ة والراهني التاريخي��ة لتكون يف 
جبه��ة متقدم��ة يف ال�س��راع م��ع امل�س��روع 

ال�سهيوين على اأر�ش فل�سطني.
م��ن ناحيت��ه، حت��دث ال�سيخ خلي��ل، حول 

بالهوي��ة  وارتباط��ه  امل��ادي،  ال��رتاث 
الثقافي��ة، م�س��رًا اإىل اأن عنا�س��ر الرتاث 
ت�ساع��د  الت��ي  الأدوات  اأه��م  م��ن  امل��ادي 
يف تق��دمي الأدل��ة والراه��ني عل��ى اأنن��ا 
واأنن��ا  الأر���ش  ه��ذه  يف  احل��ق  اأ�سح��اب 
ا�ستمرارًا تاريخيًا للذين بنوا هذا الوجود 

عر املراحل التاريخية املتعاقبة.
دورة  ح��ول  ري��دة،  اأب��و  حت��دث  ب��دوره 
يف  امل��ادي  ال��رتاث  حماي��ة  يف  ال��وزارة 
�سع��ت  ال��وزارة  اأن  اإىل  لفت��ًا  فل�سط��ني، 
رغ��م التحديات وال�سعوب��ات التي فر�سها 
عل��ى  للمحافظ��ة  الفل�سطين��ي  النق�س��ام 
تاري��خ ال�سع��ب الفل�سطين��ي وحمايته من 
الندثار واحلفاظ عل��ى املواقع الأثرية، 
الت��ي نفذته��ا  امل�ساري��ع  اأب��رز  م�ستعر�س��ًا 
ال��وزارة يف حمافظات قط��اع غزة لرتميم 

املواقع الأثرية.
م��ن جهته��ا، حتدث��ت الباحث��ة الرمالوي 
يف  املخت�س��ة  املوؤ�س�س��ات  جه��ود  ح��ول 
حمادية الرتاث املادي يف فل�سطني، مبينة 
 13 التاريخي��ة  فل�سط��ني  اأن��ه يوج��د يف 
موقًع��ا اأثري��ًا ُم�سجاًل عل��ى قائمة الرتاث 
مواق��ع   4 منه��ا   ،)2017 يولي��و  )حت��ى 
يف ال�سف��ة الغربي��ة والقد���ش ال�سرقي��ة، 

بالإ�سافة اإىل 9 مواقع داخل 48.
بدوره، حتدث العجلة عر ال�سكايب حول 
دور املوؤ�س�س��ات الدولية يف حماية الرتاث 
والن��زاع  واحل��روب  املناط��ق  يف  امل��ادي 
امل�سلح، م�سددًا على �سرورة تقدمي �سكاوى 
الحت��الل  جرائ��م  الدولي��ة  للمنظم��ات 
واعتداءات��ه على املواقع الأثرية خا�سة 
يف قط��اع غزة خالل احلروب التي تعر�ش 

لها القطاع خالل ال�سنوات املا�سية.

توصيات بتفعيل قانون اآلثار الفلسطيني لحماية التراث المادي


