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هل تنجح "مسيرات العودة" في كسر حصار غزة؟

محللون: فرص نجاح المسيرات كبيرة
 ومحاوالت اجهاضها "فاشلة"

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
اأجم��ع كت��اب وحمللون �سيا�س��يون فل�س��طينيون على 
اأن م�س��رات العودة الكربى الت��ي من املقرر انطالقها 
يف 30 اآذار/ مار���س اجلاري، �ستق��وم باإي�سال ر�سائل 
قوية للع��امل تدعم ع��ودة الالجئني الذي��ن �ساقت 
الو�س��ع  عل��ى  ال�س��وء  �ست�سل��ط  كم��ا  ال�سب��ل،  به��م 

الإن�ساين واملعي�س��ي ال�سعب واملاأ�ساوي للمواطنني يف 
قطاع غزة يف ظل احل�سار والت�سييق.

واأطل��ق ن�س��طاء فل�س��طينيون يف قطاع غ��زة، مبادرة 
م��ع  احل��دود  نح��و  تتج��ه  كب��رة  م�س��رة  لتنظي��م 
الك��ربى"  الع��ودة  "م�س��رة  بعن��وان  الحت��الل،" 
احتجاًجا على ا�س��تمرار احل�س��ار و�سيا�سة الت�سييق 

واخلن��اق عل��ى غ��زة، وخط��ة الرئي���س الأمريك��ي 
الق�س��ية  ت�س��فية  اإىل  الهادف��ة  ترام��ب،  دونال��د 

الفل�سطينية.
و�ستتحول امل�سرة اإىل اعت�سامات �سلمية ومفتوحة، 
عل��ى طول ال�س��ياج احل��دودي الفا�س��ل ب��ني القطاع 
واإ�س��رائيل، يف وق��ت تعل��و في��ه اأ�س��وات الف�س��ائل 

الفل�س��طينية باجت��اه دع��م ه��ذه اخلط��وة �س��عبيا 
واعالمي��ا وعل��ى كاف��ة امل�س��تويات من اأج��ل حتقيق 
ال�سيا�س��ي  واملحل��ل  الكات��ب  وي��رى  اأهدافه��ا. 
اإبراهي��م املده��ون اأن فر���س جن��اح م�س��رات 

الع��ودة "كب��ر"، وه��ذا يتطل��ب 
03جهد فل�سطيني ف�سائلي و�سعبي 
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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-فل�سطني عبد الكرمي
رغم �س��عوبة الظ��روف الت��ي متر بها 
يعاني��ه  وم��ا  الفل�س��طينية  الق�س��ية 
قطاع غزة يف ظل الت�س��ييق واحل�سار 
وتراج��ع جه��ود امل�س��احلة الوطنية، 
اتخ��ذت اللجن��ة التنفيذي��ة ملنظمه 
ق��رارا  الفل�س��طينية  التحري��ر 
بدع��وة املجل�س الوطني الفل�س��طيني 
لالجتم��اع يف الثالث��ني م��ن اأبري��ل/
ني�س��ان دون م�س��اركة حركتي حما�س 

واجلهاد الإ�سالمي.
اأن  فل�س��طينية  ف�س��ائل  واعت��ربت 
الإع��الن ع��ن موع��د انعق��اد املجل���س 
30 م��ن  الوطن��ي الفل�س��طيني يف ال��� 
ني�س��ان/ اإبري��ل الق��ادم دون تواف��ق 
فل�س��طيني؛ مبثابة تكري�س لالنق�سام 
يف  التف��رد  عل��ى  واإ�س��رار  الداخل��ي، 
رئا�س��ة  قب��ل  م��ن  الوطن��ي  الق��رار 

منظمة التحرير.
اأن عق��د  ويوؤك��د حملل��ون �سيا�س��يون 
املجل�س الوطني دون م�س��اركة حما�س 
واجلهاد الإ�س��المي وبع�س الف�س��ائل، 
عل��ى  ي��دل  ال�س��عبية  اجلبه��ة  مث��ل 

باتخ��اذ  والتف��رد  الق�س��اء  عقلي��ة 
الق��رار، الأمر ال��ذي يهدد امل�س��احلة 
الفل�س��طينية، وير�س��خ نهج النق�سام، 
وي�س��كل �س��ربة لكل اجله��ود الرامية 

لإعادة اللحمة بني طريف الوطن.
عقلية تفرد واإق�ساء

ال�سيا�س��ي  واملحل��ل  الكات��ب  ويق��ول 
م�سطفى ال�س��واف:" اإن عقد املجل�س 
اأو  امل�س��احلة  اإمت��ام  دون  الوطن��ي 
واجله��اد  حما���س  حركت��ي  م�س��اركة 
الإ�سالمي هو ا�ستمرار لنهج النق�سام، 
وي��دل على عقلية التفرد والق�س��اء 
عبا���س  حمم��ود  الرئي���س  قب��ل  م��ن 
وعدم منح العتبار لل�س��عب والق�سية 

الفل�سطينية".
خا���س  حدي��ث  يف  ال�س��واف  وي��رى 
ل�"الراأي"، اأن الرئي�س ل يريد ا�سالح 
منظمة التحرير اأو اإمتام م�ساحلة مع 
ال��كل الفل�س��طيني، واأن ذلك تبني من 
خ��الل حتديد موعد جلل�س��ة الوطني 
دون م�ساركة الف�سائل الأ�سا�سية ومن 
اأهمه��ا حما���س واجله��اد، وذل��ك على 

حد تعبره.

ووف��ق م��ا ذك��ره ف��اإن عق��د املجل���س 
الف�س��ائل  م�س��اركة  دون  الوطن��ي 
بال�س��لطة  التف��رد  يف  ا�س��تمرار  ه��و 
وحماولة لتغير بع�س الأفراد الذين 
قد تكون لهم مواقف خمالفة ملواقف 
انت��اج  وبالت��ايل  عبا���س،  الرئي���س 
مواق��ف جدي��دة يف مواجهة �س��فقة 

القرن الأمريكية.

عقبات أمام المصالحة
ويتف��ق املحلل ال�سيا�س��ي هاين حبيب 
م��ع ال�س��واف، يف اأن التف��رد باتخ��اذ 
القرارات �سي�س��ع عقبات جديدة اأمام 
واأن  الفل�س��طينية،  امل�س��احلة  اإمت��ام 
تف��رد حرك��ة فتح بامل�س��اركة يف عقد 
جل�س��ة املجل���س الوطني �س��يكون على 
ح�ساب التوافق، م�س��را اإىل اأنه لي�س 
هن��اك توافق��ا وطني��ا عل��ى الربام��ج 
ال�سيا�س��ية الت��ي من املمك��ن اأن توحد 

ال�سعب الفل�سطيني.
ويق��ول حبيب يف حدي��ث ل�"لراأي":" 
اإن انعق��اد املجل���س الوطني يف 30 من 
ابريل القادم بدون م�ساركة الف�سائل 

منظم��ة  وخ��ارج  داخ��ل  الرئي�س��ية 
جدي��دا  بع��دا  �سي�س��في  التحري��ر 
لعملي��ة و�س��ع عقب��ات جدي��دة اأم��ام 
اإع��ادة اللحم��ة الفل�س��طينية، الأم��ر 
له��ذه اجله��ود  �س��ربة  ي�س��كل  ال��ذي 

املبذولة".

ترهل سياسي
واملحل��ل  الكات��ب  يوؤك��د  جهت��ه  م��ن 
اإن  الياف��اوي،  نا�س��ر  ال�سيا�س��ي 
ال�س��تفراد بالقرار الفل�سطيني خطاأ 
كب��ر ترتكب��ه القيادة الفل�س��طينية، 
وال��ذي م��ن �س��اأنه اأن ي��وؤدي لتعزي��ز 
النق�سام احلا�سل بني غزة وال�سفة.

م�س��اركة  ع��دم  تداعي��ات  وح��ول 
حركت��ي حما���س واجلهاد ال�س��المي 
وبع���س الف�س��ائل يف جل�س��ة الوطني 
املق��رر عقده��ا يف ال��� 30 م��ن ابري��ل 
الياف��اوي يف حدي��ث  الق��ادم، يق��ول 
�س��ببا  �س��يكون  ذل��ك  اإن  ل�"ال��راأي:" 
يف اإ�س��عاف املوق��ف الفل�س��طيني اأمام 
ال�س��احة  وعل��ى  العربي��ة  ال�س��عوب 
الدولي��ة، اإىل جانب زيادة الت�س��رذم 

والنق�س��ام الفل�س��طيني و�س��عف روح 
ال�س��تيطان  مواجه��ة  يف  املقاوم��ة 

وامل�ستوطنني يف ال�سفة الغربية".
وي��رى الياف��اوي اأن املجل���س الوطني 
يع��اين من حال��ة ترهل �سيا�س��ي، واأن 
لل��ذات  تقيي��م  اإع��ادة  ه��و  املطل��وب 
الأخط��ار  ومواجه��ة  الفل�س��طينية، 
التي تع�س��ف بالق�س��ية الفل�سطينية، 
وخا�س��ة ما يتم العداد له من خالل 

�سفقة القرن.
واجله��اد  حما���س  حركت��ي  وكان��ت 
الإ�س��المي ق��د رف�س��تا انعقاد جل�س��ة 
املجل���س الوطن��ي الفل�س��طيني يف رام 
اهلل نهاي��ة اأبريل الق��ادم دون توافق 

وطني وبالرتكيبة القدمية.
جدير بالذك��ر اأن اللجنة التنفيذية 
الفل�س��طينية،  التحري��ر  ملنظم��ة 
الوطن��ي  املجل���س  عق��د  ق��ررت  ق��د 
الفل�س��طيني ي��وم 30 اأبري��ل 2018، 
اإنه��اء  اتف��اق  تنفي��ذ  وا�س��تمرار 
متك��ني  عل��ى  والرتكي��ز  النق�س��ام، 
للقي��ام  ال�س��لطة  وب�س��ط  احلكوم��ة، 

مب�سوؤولياتها كاملة.

محللون: انعقاد الوطني اجهاض للمصالحة وتفرد بالقرار
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فرص النجاح"كبيرة"
ال�سيا�س��ي  واملحل��ل  الكات��ب  وي��رى 
اإبراهي��م املده��ون اأن فر���س جن��اح 
وه��ذا  "كب��ر"،  الع��ودة  م�س��رات 
ف�س��ائلي  فل�س��طيني  جه��د  يتطل��ب 
يف  للم�س��اركة  واعالم��ي  و�س��عبي 
مو�س��حا  ال�س��لمية،  امل�س��رات  ه��ذه 
م��ع  لل�س��دام  لي�س��ت  امل�س��رات  اأن 
الحتالل، ولكنه��ا تذكر للعامل كله 
مباأ�ساة ال�سعب الفل�سطيني، وخا�سة 
امل�س��ردين  الفل�س��طينيني  الالجئ��ني 

الذين يحتاجون للم ال�سمل.
ويقول املدهون يف حديث ل�"الراأي": 
اإن امل�س��رات هي �س��رخة فل�سطينية 
الع��ودة،  بح��ق  ومت�س��ك  واحي��اء 
خ�سو�سا اأن هناك حماولت لت�سفية 
حق��وق الالجئني والعمل على جتاوز 
هذا احلق، وذلك من خالل ا�ستهداف 

عمل الأونروا ودورها".
وح��ول خ�س��ية الحت��الل م��ن تل��ك 
امل�س��رات واإمكانية اإقدام الحتالل 
يوؤك��د  لإف�س��الها،  خط��وات  عل��ى 
املده��ون اأن الحتالل ب��داأ يف ردوده 
عل��ى ذل��ك من خ��الل ق�س��ف مناطق 
خط��وات  عل��ى  والتحري���س  بغ��زة 
م�س��رات الع��ودة من خالل حت�س��يد 
ق��وات اإ�س��رائيلية عل��ى احل��دود مع 
غزة، وال�ستعرا�س بع�س الطائرات 
والتهدي��دات �س��به اليومية، م�س��را 
اإىل ان ذل��ك كل��ه دليل ق��وي على اأن 

الحتالل يخ�سى هذا احلراك.
الف�س��ائل  جن��اح  اإمكاني��ة  وب�س��اأن 
يف حت�س��يد ع��دد اأك��رب من امل�س��رات 
ال�س��عبية، ي�س��يف:" املعركة لي�س��ت 
اأن  يج��ب  والفك��رة  يوم��ني،  اأو  ي��وم 
تنم��و وتك��رب، وجم��رد كون ال�س��عب 
يعي�س حالة من الت�س��ييق واحل�س��ار 
حق��ه  يفر���س  �س��يجعله  وال�س��راع 
�س��يعمل  اجلمي��ع  اأن  كم��ا  بالق��وة، 
عل��ى جتني��ب املواجهة وق��د تتحول 
املناطق الفا�س��لة بني غزة واملناطق 
مناط��ق  اإىل   48 ع��ام  املحتل��ة 
اعت�س��امات كبرة، خ�سو�سا اأن واقع 

قطاع غزة يدفع لذلك.

محاوالت فاشلة 
لالحتالل

واملحل��ل  الكات��ب  يوؤك��د  جهت��ه  م��ن 
ال�سيا�سي ح�س��ام الدجني، اأن البيئة 
متهيئ��ة  الفل�س��طينية  الداخلي��ة 
لإجناح م�س��رات العودة، مو�سحا اأن 
الظ��روف بغ��زة ل ميكن اأن تتح�س��ن 
ال م��ن خالل ال�س��غط عل��ى اجلانب 
الإ�س��رائيلي ال��ذي يتحكم يف حركة 

املعابر واجلو والبحر.
ويقول الدجني يف حديث ل�"الراأي": 
م�س��رات العودة هي ر�س��الة يف وجه 
ال��دويل  واملجتم��ع  املتح��دة  الأمم 
له��ا  وامل�س��رات  تع��اين،  غ��زة  ب��اأن 
اأه��داف نبيلة تدعم عودة الالجئني 
الفل�سطينيني الذين �ساقت بهم �سبل 
احلياة، يف حني ان قطاع غزة يعي�س 
ح�سارا م�س��ددا اإىل جانب اإجراءات 
الرئي�س حممود عبا�س �سده"، لفتا 

اإىل �س��رورة اأن يكون هن��اك انفجار 
�سلمي على احلدود.

ووف��ق ما ذكره فاإن اإ�س��رائيل حتاول 
ح��راك  لإف�س��ال  الأوراق  خل��ط 
م�سرات العودة وامل�س ب�سورتها اأمام 
ال��راأي الع��ام ال��دويل، وتب��ني ذل��ك 
جليا من خالل الق�س��ف الإ�س��رائيلي 
عل��ى مناط��ق متعددة يف قط��اع غزة 
عب��وات  بوج��ود  الحت��الل  وت��ذرع 

نا�سفة على احلدود.
وفيما يتعلق بدور الف�س��ائل، ي�سيف 
الدجني:" اإن الدعوة �س��عبية عامة 
واأن الف�س��ائل جزء من ال�سعب، واأنه 
الت�س��ييق واحل�س��ار عل��ى  زاد  كلم��ا 
قطاع غزة �س��يزداد احلراك ال�سلمي 
احل��راك  �س��يكون  وبالت��ايل  اأك��ر، 

مر�سيا لكافة الأطراف ".

رسائل وأهداف
وبالتطرق اإىل الر�سائل التي تهدف 
يب��ني  الع��ودة لتحقيقه��ا،  م�س��رات 

اأنه��ا  ج��رب  اي��اد  ال�سيا�س��ي  املحل��ل 
تهدف لت�س��كيل حالة �سغط �سيا�سي 
واعالمي على الحتالل، خا�سة واأن 
غزة تواجه اأزمة غر م�سبوقة، واأن 
الر�س��الة الأه��م ه��ي تذك��ر العامل 
بحق��وق ال�س��عب الفل�س��طيني الذي 
يقبع حت��ت الحتالل، واأن ال�س��كان 

يف غزة م�سوؤولني من الحتالل.
ويقول جرب يف حديث ل�"الراأي": اإن 
م�سرات العودة تهدف اأي�سا لتوجيه 
اأنظار العامل حلج��م الأزمة يف غزة 
وم�س��توى احل�س��ار الذي يتعر�س له 
ال�سعب الفل�سطيني، ودفع الأطراف 
ان�س��انية  املختلف��ة لإيج��اد حل��ول 
واقت�سادية و�سيا�سية لغزة وغرها 
م��ن خميم��ات اللج��وء، اإىل جان��ب 
اظهار اجلانب الن�س��اين لدى �س��كان 
غ��زة وحبه��م للحي��اة، خا�س��ة واأن 
امل�سرات �ست�س��هد فعاليات خمتلفة، 
منها مو�سيقى وتقدمي بع�س الفنون 

وغرها من الأن�سطة املختلفة،

م��ع  املواجه��ة  لي���س  فاله��دف 
الحتالل".

وي��رى جرب اأنه م��ن اخلط��اأ اأن نعلق 
الكثر من الأمل على امل�سرات، ورمبا 
يك��ون النجاح يف اجلان��ب العالمي 
حتت��اج  امل�س��رات  ه��ذه  لأن  فق��ط، 
لتوف��ر امكاني��ات خمتلف��ة، منوه��ا 
اإىل اأن��ه ينبغي على كافة الف�س��ائل 
اأن تقدم دعم وتعاون يومي ل�س��مان 
يف  لفت��ا  امل�س��رات،  ا�س��تمرارية 
ال�س��ياق ذاته اإىل اأن هذه امل�س��رات 
�ستو�سل ر�س��الة قوية للعامل وميكن 
امل�س��تويات،  كاف��ة  ا�س��تغاللها عل��ى 
خا�س��ة واأنها �ست�س��لط ال�س��وء على 

م�ستوى الو�سع الن�ساين يف غزة.
 ووف��ق م��ا ذكره ف��اإن هذه امل�س��رات 
املوؤ�س�س��ات  م�س��األة  م��ن  �س��تعزز 
العامل��ة يف غزة وغره��ا يف مناطق 
اللج��وء، لأنه��ا �س��تعزز م��ن الدع��م 
العم��ل الن�س��اين  ملوؤ�س�س��ات  امل��ادي 

والغاثي.
الأم���س  من��ذ  ا�س��رائيل  وب��داأت 
ه��ذه  لإجها���س  عملي��ة  خط��وات 
م��ن  بالأم���س  ور�س��التها  امل�س��رات، 
خالل الق�سف كانت وا�سحة وميكن 
اأن تق��دم عل��ى خط��وات ت�س��عيدية 

م�سابهة، يقول جرب.
وكانت طائ��رات الحتالل احلربية 
ق��د ق�س��فت الليل��ة املا�س��ية، عددا 
قط��اع  يف  اخلالي��ة  الأرا�س��ي  م��ن 
غ��زة بع��دة �س��واريخ، دون اأن يبل��غ 
عن وقوع اإ�س��ابات، كم��ا اأغارت على 
اأر���س زراعية قرب منطقة ال�س��ودا 
�سرق غزة باأربعة �سواريخ، وق�سفت 
موق��ع �س��الح الدي��ن ق��رب مف��رتق 
�سرق حي  "نت�سارمي" وموقع تون�س 

الزيتون، و�سرق جباليا.
اأ�س��بوع،  كل  م��ن  اجلمع��ة  ي��وم  ويف 
ال�س��باب  م��ن  الع�س��رات  يتظاه��ر 
ال�س��ياج  ق��رب  الفل�س��طينيني 
احلدودي الفا�س��ل، ب��ني قطاع غزة 
ا لقرار ترامب الذي  واإ�سرائيل، رف�سً

اعترب القد�س عا�سمة لإ�سرائيل.

تقرير

03
هل تنجح "مسيرات العودة" في كسر حصار غزة؟

محللون: فرص نجاح المسيرات كبيرة
 ومحاوالت اجهاضها "فاشلة"

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
اأجمع كتاب وحمللون �سيا�سيون فل�سطينيون 
على اأن م�س��رات الع��ودة الك��ربى التي من 
املقرر انطالقها يف 30 اآذار/ مار�س اجلاري، 
�س��تقوم باإي�سال ر�سائل قوية للعامل تدعم 
عودة الالجئني الذين �س��اقت بهم ال�سبل، 
كما �ست�سلط ال�س��وء على الو�سع الإن�ساين 
واملعي�س��ي ال�سعب واملاأ�س��اوي للمواطنني يف 

قطاع غزة يف ظل احل�سار والت�سييق.
واأطلق ن�سطاء فل�س��طينيون يف قطاع غزة، 
مب��ادرة لتنظيم م�س��رة كب��رة تتجه نحو 
احل��دود م��ع الحت��الل،" بعنوان "م�س��رة 
الع��ودة الك��ربى" احتجاًجا على ا�س��تمرار 
احل�س��ار و�سيا�س��ة الت�س��ييق واخلناق على 
غ��زة، وخط��ة الرئي���س الأمريك��ي دونالد 
الق�س��ية  ت�س��فية  اإىل  الهادف��ة  ترام��ب، 

الفل�سطينية.
و�س��تتحول امل�سرة اإىل اعت�س��امات �سلمية 
ومفتوح��ة، عل��ى ط��ول ال�س��ياج احلدودي 
الفا�س��ل ب��ني القط��اع واإ�س��رائيل، يف وقت 
تعل��و فيه اأ�س��وات الف�س��ائل الفل�س��طينية 
باجتاه دعم هذه اخلطوة �س��عبيا واعالميا 
وعل��ى كاف��ة امل�س��تويات م��ن اأج��ل حتقيق 

اأهدافها.
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غزة- الراأي
تتج��دد  جدي��د،  ي��وم  كل  فج��ر  ب��زوغ  م��ع 
روح الأم��ل والتح��دي داخ��ل اأ�س��وار مرك��ز 
الأط��راف ال�س��ناعية التاب��ع لبلدي��ة غزة، 
وتنبع��ث من زوايا املكان وابت�س��امة العاملني 
هناك، روح الأمل وي�سري التفاوؤل يف اأج�ساد 

املر�سى املنهكة.
داخ��ل مبن��ى مرك��ز الأط��راف ال�س��ناعية 
ال�س��غر الذي تاأ�س���س عام 1976، بوا�سطة 
الهيئة اخلرية لقطاع غزة برئا�س��ة ر�س��اد 
ال�س��وا، ليخدم ذوي الحتياجات اخلا�س��ة، 
الغ��رف  م��ن  وع��دد  طابق��ني  م��ن  واملك��ون 
الب�سيطة املكتظة باملعدات والأجهزة، جتد 
ع�س��رات الق�س���س والرواي��ات التي تتحدث 

عن معاناة واأمل، ممزوجتان بالأمل.   
مدي��ر املركز حممد دومية، يق��ول اإن املركز 
يعمل على م�س��اعدة املر�س��ى الذي��ن يعانون 
ال�س��فلية  الط��راف  يف  الب��رت  ح��الت  م��ن 
والعلوي��ة، بتوف��ر طرف �س��ناعي ي�س��تطيع 
املري���س م��ن خالل��ه متابع��ة حياته ب�س��كل 
طبيع��ي بع��د تدريب��ه عل��ى كيفي��ة التعامل 

معه.

هيكلية المركز وعمله
وي�س��م املركز ث��الث وحدات، وه��ي: وحدة 
الأطراف ال�س��ناعية والأجهزة التعوي�سية 
الأط��راف  وجتهي��ز  ت�س��نيع  فيه��ا  يت��م   ،
ال�س��ناعية املتنوعة مثل اأجهزة �سلل وتاآكل 
مف�س��ل احلو���س، واأجهزة م�س��اعدة لتقو�س 

بال�س��تيكية  و�س��واند  ال�س��اقني  وتق��ومي 
خمتلف��ة واأجه��زة لتقومي العم��ود الفقري، 
ع�س��رات  وت�س��ليح  �س��يانة  اإىل  اإ�س��افة 
الأجه��زة والأط��راف ال�س��ناعية، ووح��دة 
الع��الج الطبيعي حيث يتم تدري��ب وتاأهيل 
املر�س��ى على ا�ستخدام الأطراف ال�سناعية 
ومتكين��ه م��ن ا�س��تخدامها ليت��م دجم��ه يف 

املجتمع وحدة الدعم النف�سي.
ويتمت��ع املرك��ز باإمكاني��ات منا�س��بة قيا�ًس��ا 
بالظروف ال�س��ائدة يف قطاع غزة، اإذ ي�س��نع 
اإىل  اإ�س��افة  متنوع��ة،  واأجه��زة  اأطراف��ا 
اأجه��زة تق��ومي العم��ود الفق��ري، و�س��واند 

الأقدام املختلفة.
ويت��م ت�س��نيع الأط��راف ال�س��ناعية داخل 
معام��ل املرك��ز، بعد ا�س��تراد امل��واد الالزمة 
م��ن اخل��ارج عرب مع��رب بيت حان��ون “ايرز” 
وتن�س��يق دخولها مع الحتالل الإ�س��رائيلي 
من خالل اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر.

وي�س��يف دومي��ة اأن املرك��ز ي�س��عى جاه��ًدا 
اإىل دم��ج ه��ذه ال�س��ريحة الهامة م��ن اأبناء 
�س��عبنا يف قطاع غزة باملجتم��ع ودفعهم اإىل 
العتم��اد على ذاته��م وقدراتهم اخلا�س��ة، 
�س��من برام��ج دعم نف�س��ي وجمتمع��ي تقدم 

لهم بالتعاون مع املوؤ�س�سات ال�سريكة.
ويتواجد يف املركز طاقم متخ�س�س بالعالج 
عل��ى  وتدريب��ه  املري���س  لتاأهي��ل  النف�س��ي 
تخطي ه��ذه املرحلة، والدخ��ول يف مرحلة 
جديدة بعزمية قوية وثقة عالية بالنف�س 
اإىل  والع��ودة  العم��ل  ب�س��وق  والنخ��راط 

حياته الطبيعية.
م��ع  اتفاقي��ات  املرك��ز مبجموع��ة  يرتب��ط 
الدولي��ة  اللجن��ة  مث��ل  دولي��ة  منظم��ات 
والإغاث��ة  ال��دويل  الأحم��ر  لل�س��ليب 
الإ�س��المية وموؤ�س�س��ة كار�س��تا�س، وت�س��اهم 
تل��ك التفاقي��ات ب�س��كل اأ�سا�س��ي وفعال يف 
تغطية تكاليف الأجهزة امل�س��نعة، وتزويد 
العامل��ني باخل��ربة والكف��اءة العالي��ة م��ن 
خ��الل ابتعاثهم للخ��ارج وتدريبهم على كل 

ما هو جديد يف هذا املجال.

برامج جديدة
ويبني دومي��ة اأن املرك��ز و بتمويل كرمي من 
اللجن��ة الدولي��ة لل�س��ليب الأحم��ر ب�س��دد 
النوعي��ة  الربام��ج  م��ن  جمموع��ة  اإط��الق 
الع��ام  خ��الل  غ��زة،  قط��اع  يف  اجلدي��دة 
اجل��اري، وه��ي: برنام��ج الق��دم ال�س��كرية، 
برنام��ج ت�س��وهات الق��دم حلديث��ي الولدة، 

برنامج الكرا�سي املتحركة التف�سيلية.
ويو�س��ح اأن برنام��ج القدم ال�س��كرية يهدف 
واأجه��زة  باأحذي��ة  املر�س��ى  تزوي��د  اإىل 
تعوي�س��ية ت�س��اهم يف تخفف ال�س��غط على 
املناط��ق الت��ي تع��اين م��ن تقرح��ات تفادًيا 
توزي��ع  خ��الل  م��ن  وذل��ك  الب��رت،  لعملي��ة 

ال�سغط على مكان التقرحات.
وتكمن اأهمية الربنامج ال��ذي تبلغ موازنته 
التقديرية 15 األف دولر �سنوًيا، يف حماية 

املجتمع من ظهور اإعاقات دائمة جديدة.
وي�سر مدير مركز الأطراف ال�سناعية اإىل 

اأن برنام��ج الكرا�س��ي املتحركة التف�س��يلية 
ل��ذوي  نوعي��ة  خدم��ة  توف��ر  اإىل  يه��دف 
م��ن خ��الل تزويده��م  الإعاق��ة احلركي��ة 
بكر�سي متحرك مف�سل ح�سب طبيعة ج�سم 

م�ستخدمه. 
وتبل��غ املوازن��ة التقديري��ة له��ذا الربنام��ج 
120 األف دولر ، �ستوزع على النحو التايل: 
يف  جدي��د  طاب��ق  لإن�س��اء  دولر  األ��ف   70
املركز، و50 األف دولر لتوريد 100 كر�س��ي 

متحركة. 
وتربز اأهمية الربنامج من متكني الأ�سخا�س 
ا�س��تخدام  م��ن  احلركي��ة  الإعاق��ة  ذوي 
الكر�س��ي املتحرك بطريق��ة مريحة واآمنة، 
ف�ساًل عن دمج هوؤلء الأ�سخا�س يف املجتمع.
اأما برنامج ت�سوهات القدم حلديثي الولدة، 
ال��ذي  الربنام��ج  ه��ذا  اأن  دومي��ة  فيو�س��ح 
تبل��غ تكلفت��ه التقديري��ة 10 اآلف دولر، 
يه��دف اإىل احلد من ن�س��بة ح��دوث اإعاقات 
دائم��ة لالأطفال الذي��ن يولدون بت�س��وهات 
يف الق��دم )club foot(، م��ن خالل تقنية 
“بون�سيتي” التي تعتمد على و�سول احلالة 

مبكًرا اإىل املركز.
ويب��ني اأن اأي حالة �س��يتم التعامل معها وفق 
خط��وات ع��دة، وه��ي: التقيي��م الأويل لها، 
تثبي��ت الق��دم يف موا�س��ع معين��ة باجلب���س 
ملدة 6 اأ�س��ابيع، اإجراء عملية �سغرى للطفل 
لت�س��حيح اأوت��ار القدم، و�س��ع ق��دم املري�س 
اأ�س��بوعني،  مل��دة  اجلب���س  يف  اأخ��رى  م��رة 
ا�س��تخدام املري���س جلهاز “ديني���س براون” 

ملدة ت�سل اإىل 3 �سنوات.

إنجازات 2017
وفيما يخ�س العام املن�س��رم؛ في�س��ر دومية 
اإىل اأن اإي��رادات املرك��ز بلغ��ت 4198878 
�س��يكل خ��الل الع��ام املن�س��رم، فيم��ا بلغ��ت 
 4781436 الف��رتة  ذات  ع��ن  امل�س��روفات 

�سيكل، 
ومتك��ن املرك��ز يف الع��ام 2017، من ت�س��ليم 
امل�ستفيدين  للمر�سى  �س��ناعيًة  طرًفا   178
م��ن خدمات��ه، و1825 جه��اًزا ، و111 اأداة 
ع��الج  جل�س��ة   2756 وتق��دمي  م�س��اعدة، 
طبيع��ي، ناهي��ك ع��ن تقدمي خدم��ة الدعم 
النف�س��ي ل��� 131 حال��ة، و62 حال��ة بح��ث 

اجتماعي.
وع��ن تطوير ال��كادر العامل يف املركز؛ اأ�س��ار 
التدريب��ي  الربنام��ج  اختت��ام  اإىل  دومي��ة 
اخلا���س ب� 7 م��ن العاملني يف املرك��ز، والذي 
نفذ يف تركيا، اإ�س��افة اإىل ابتعاث امل�ست�س��ار 
الطب��ي للمرك��ز الدكت��ور نبي��ل ال�س��وا اإىل 
الهن��د للم�س��اركة يف برنام��ج  و موؤمت��ر ع��ن 

ت�سوهات القدم.
انته��اء  �سي�س��هد  احل��ايل  الع��ام  اأن  وب��ني 
املرك��ز  يف  للعامل��ني  التدريب��ي  الربنام��ج 
املبتعث��ني اإىل الهن��د للتدري��ب، لفًتا النظر 
اخلا���س  التدريب��ي  الربنام��ج  تاأجي��ل  اإىل 
رف���س  ب�س��بب  الفق��ري،  العم��ود  بتق��ومي 
الحتالل الإ�س��رائيلي م��رور املتدربني عرب 

حاجز بيت حانون “ايرز”.

مركز األطراف الصناعية.. خدمات نوعية وعطاء بال حدود
ينفذ برامج لتأهيل المرضى ودعمهم نفسًيا لدمجهم في المجتمع
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غزة-الراأي
اأطلقت��ه  ي��زرع كل��ى" ها�س��تاج   خال��د لزم 
�س��فحات التوا�س��ل الجتماع��ي و �س��فحات 
اأطف��ال غ�س��يل الكل��ى بغ��زة لعله��ا تط��رق 
م�س��امع امل�س��ئولني و ينظرون بع��ني الرحمة 

لعذاباته و عذاب والدته املكلومة.
و تلخ���س وال��دة الطف��ل خالد اأبو �س��حلول 
بداي��ة حديثن��ا  اع��وام  يف  اب��ن اخلم�س��ة 
معه��ا معان��اة طفلها فى ه��ذه العب��ارات التي 
اأ�س��رت اأن ت�ساركنا م�س��اعرها التي اأ�سبح ل 
يت�س��ع قلبها لتحملها قائل��ة: "كان يا ما كان 
زي حكاي��ات اأي��ام زم��ان ،اأم مكان���س عندها 
اأطف��ال وليل نهار غرقان��ة بالأحزان ، وبعد 
اك��رت من عق��د و�س��نتني كم��ان ، جابت طفل 
اأنابي��ب وكان��ت فرحة يف كل مكان ،�س��بحان 
اللي خلق و�س��ور وال�س��حكة جنان ،بعد اأكم 
�س��نة لق��و الولد �س��خنان ، قالو ل��وز اأو وجع 
اأ�س��نان ، لك��ن ابت��الء ال��رب بيجي ول��و بعد 
امتن��ان ، اب��ر وعملي��ات وغ�س��يل دم ووج��ع 
و�س��راخ كمان ، الأم قالت حعطيه كليتي... 
قل��ب الأم واحلن��ان ، حتويل��ة واقفة قلنا ما 

النا���س غ��ر الرحمن ، بخاطب فيكم �س��مر 
الإن�س��ان ،�س��اعدوين بتحويل��ة وك��رت خ��ر 
العربان ، �سحكة خالد بت�ساوى الدنيا واللي 
فيها كمان ،خلوين اأ�س��وفه �سب حليوة وخر 

ال�سبان "
ه��ذه العب��ارات و امل�س��اعر تالم���س و حتاكى 
معان��اة ع�س��رات الأطفال الذي��ن يعانون من 
ق�س��ور كلوي و يحتاج��ون اإىل زراعة كلى يف 
م�ست�س��فى الرنتي�س��ى لالأطف��ال، و فجاأة عم 
ال�س��مت املكان و اإذ بدموع انهمرت من مقلتي 
اأم خال��د دون �س��ابق اإن��ذار لتخربن��ا باأن��ه و 
اأثن��اء تركي��ب اجله��از اخلا���س للغ�س��يل يف 
ج�س��م طفلها النحيل انهمر ف��ى البكاء لي�س 
وجع��ا م��ن وخز الإبر و لكن��ه وجع احلنني و 
ال�س��وق اإىل �س��فه و مقع��ده و ه��و ينظ��ر من 
�س��رفة �س��باك يقابل��ه اإىل اأطف��ال جيله يف 
ال�سباح الباكر و هم يتوجهون اإىل مدار�سهم 
و رو�س��اتهم و رفاقه الذي كان يلهو معهم كل 
ي��وم ،و طلب منها باإحلاح اأن يعود اإىل �س��فه 
و رفاق��ه ال��ذي تع��ود اأن يلتقيه��م كل ي��وم ، 
لكن عمليات الغ�سيل التي يتعر�س لها ب�سكل 

�س��به يومي بنت حاجزا بينه و بني اأحالمه 
ال�سغرة.

اأم خالد ت�ست�س��رخ بال�س��وت الع��ايل " خلى 
ابني يعي�س،خذوا كليتي ، ا�سمحوا له للعالج 
باخل��ارج،كل ي��وم عم��رو بنق���س و �س��حتو 
بت�س��وء ،ابن��ى جبت��و بع��د ثالث حم��اولت 
اأجن��ة ،فرحت��ي ماحلق��ت  عملي��ات زراع��ة 
ان�س��انيتكم  و  �س��مائركم  ،ا�س��تغيث  تكتم��ل 
بالإ�س��راع يف حتويل طفلي للخ��ارج لزراعة 
كلية ،اأناته اأ�س��بحت كال�سهام تقتلني يف كل 

حلظة ،ارحموا �سعفى و قلة حيلتى"
جتدر الإ�س��ارة اإىل اأن الطف��ل خالد كان قد 
اأ�س��ابه ارتف��اع يف درج��ات احل��رارة ب�س��كل 
مفاج��ئ بع��د عودت��ه من رو�س��ته م�س��احبا 
ل�س��فرار يف ج�سمه و قيء متوا�سل ، لتظهر 
التحاليل و الفحو�س��ات املخربية باإ�س��ابته 
بق�س��ور كل��وي ،لتب��داأ رحل��ة معانات��ه من��ذ 
اللحظ��ة  حت��ى  املا�س��ي  رم�س��ان  منت�س��ف 
لي�سبح جلي�سا دائما ملاكينات الديلزة ،حيث 
ق�س��ى اأول يوم يف اأيام عيد الفطر على هذه 

املاكنة التي مل ترحم طفولته واأحالمه.

أخبار

06

قري��ة  ه��ي  ع��الر 
اإىل  تق��ع  فل�س��طينية 
م��ن  الغرب��ي  اجلن��وب 
مدينة القد�س القدمية 
ال�س��رار  وادي  يف 
احل�س��ى”(.  )“وادي 
م��ن  ال�س��م  و�س��اركها 
ع��الر  الت��واأم  الق��رى 
)ال�س��فلى عالر الواقعة 
اىل ال�س��رق م��ن مدينة 
“ع��الر  و  القد���س( 
-الفوقا )” ع��الر العليا 
ال�س��مال  اىل  الواقع��ة 
من مدين��ة طولكرم”(. 
وق��د اأخليت من �س��كانها 
فل�س��طني  ح��رب  خ��الل 
واأن�س��ئت   ،1948 ع��ام 
ال�س��هيونية  التجمع��ات 
من ماتا وبار غيورا على 

اأرا�سيها ال�سابقة.

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

قرية عالر المهجرة 
محافظة القدس

غزة- الراأي
عندم��ا تك��ون الفالتر و البالزما هي ما ي�س��بو اليه ر�س��يع مل يتجاوز العام 
ب��دل م��ن اللعاب ،و عندم��ا يفقده��ا يفتق��د احلياة،عندها يكون ال�س��مت 
اأبلغ من الكالم اأمام عذابات ووجع ذلك الر�س��يع الذى اختاره القدر ليكون 
جلي�س��ا لتل��ك املاكن��ة التي ل ترحم �س��عفه و طفولته و ي�س��بح امل�ست�س��فى 

املتنزه الوحيد لعالجه و لي�س لرتفيهه .
تق��ول والدة الر�س��يع حممد باأن الف�س��ل الكلوي الذي اأ�س��اب ر�س��يعها كان 
�س��دمة عليها بحجم ال�س��ماء خا�س��ة و انه مل يتجاوز العام بعد اأن انتابته 
نوب��ات م��ن ارتف��اع درج��ة حرارت��ه ق��يء و ا�س��فرار و ا�س��هال و اأن��ني دائم 

اعتقدت اأنه من اأعرا�س الت�سنني.
و بع��د توجهه��ا للم�ست�س��فى بين��ت الفحو�س��ات املخربية اأن وظائ��ف الكلى 
لدي��ه عالي��ة جدا و التي اأكدت يف ذات الوقت باأنه م�س��اب بالف�س��ل الكلوي 
،و حلظته��ا اأعلنت الطواق��م الطبية حالة الطوارئ -ح�س��ب قولها- لإنقاذ 
ر�س��يعها حيث مت و�سعه على جهاز الغ�س��يل الكلوي ب�سكل عاجل لعله يكون 

انقاذ حياة له.
وتعرب والدته عن حجم املعاناة التي يعانيها طفلها جراء كرب حجم الفالتر 
التي ل تنا�س��ب عمره حجم��ه ووزنه لإجراء عمليات الغ�س��يل الكلوي التي 

تزيد من اأناته ،اىل جانب عدم توفر البالزما التي تتطابق مع ان�سجته .
وت�س��تطرد حديثها با�س��تياء قائلة:" بالرغم من اأنن��ى اأخرج من بيتي منذ 
ال�س��باح الباك��ر م��ن منطقت��ي يف الن�س��رات لإجراء الغ�س��يل الكل��وي التي 
ت�ستمر لأربع �ساعات متوا�سلة ، اإل اأننى يف معظم الأحيان ل اجد البالزما 
الت��ي تتطاب��ق مع اأن�س��جة طفل��ى ،لأنتظر حينه��ا اأربع �س��اعات اأخرى ليتم 
توفره��ا م��ن م�ست�س��فيات اأخرى لأ�س��ل بيتي و اأطفايل مع �س��اعات امل�س��اء، 
م�س��رة اىل اأن هذا امل�س��هد يتكرر 4 مرات اأ�س��بوعيا نظرا لحتياجه لأربع 

غ�سالت"
وت�س��يف وال��دة حممد و�س��ط كلمات  ل تخل��و من احلمد و ال�س��كر هلل على 
هذا البتالء قائلة:" اأنتظر بفارغ ال�س��رب حتى يزيد وزن طفلي اىل الوزن 
املطل��وب لزراع��ة الكلى لأعطيه كليتي لعلها تكون حياة له ،و لكنها تخ�س��ى 
من تقدم عمرها الذى من املمكن ان يوؤثر على �سحتها تزامنا �سعوبة زيادة 

وزن طفلها "
و تنا�س��د تلك الم املكلومة بتوفر البالزما و الفالتر املنا�س��بة لطفلها لعله 
يخف��ف اح��دى الوجع��ني ،ليمد يف عم��ره حتى ميكنه��ا من اعطائه��ا كليتها 

عندما ي�سل للوزن املطلوب لزراعتها.

صرخات ام مكلومة على صغيرها المريض
 " خالد الزم يزرع كلى "

"فالتر و بالزما" احتياجات 
الرضيع محمد بدال من األلعاب
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غزة- الراأي
مع ا�س��تداد احل�س��ار املفرو�س على غزة، 
م��ن  جمموع��ة  وفر���س  عاًم��ا،   12 من��ذ 
الإج��راءات العقابي��ة عل��ى القط��اع، مع 
حلول �س��هر ني�س��ان/ اإبريل ع��ام 2017، 
تاأثرت كافة مناحي احلياة ب�سكل كارثي، 
وتردت الأو�س��اع القت�سادية واملعي�سية 
لل�س��كان �س��يًئا ف�س��يًئا حت��ى و�س��لت اإىل 

مراحل �سعبة للغاية.
وم��ن اأك��ر الإج��راءات العقابي��ة الت��ي 
اتخ��ذت بح��ق قط��اع غ��زة تاأث��ًرا عل��ى 
ن�س��بته  م��ا  خ�س��م  املعي�س��ية،  الأو�س��اع 
ال�س��لطة  رواتب موظفي  % من   30-50
يف غ��زة، واإحال��ة الآلف منه��م للتقاع��د 
املبك��ر، وتفاقم اأزم��ة الكهرباء من خالل 
ووق��ف  التي��ار،  و�س��ل  �س��اعات  تقلي���س 
العم��ل ب��كل الإعف��اءات ال�س��ريبية على 

ال�سلع الواردة اإىل غزة.
��ا توق��ف عدد  و�س��ملت الإج��راءات اأي�سً
الأ�سا�س��ية  اخلارجي��ة  املن��ح  م��ن  كب��ر 
املخ�س�س��ة للبلديات مبا فيها منح الوقود 
وبرام��ج الت�س��غيل وال�س��يانة، اإىل جانب 
من��ع دخ��ول الكثر م��ن امل��واد الالزمة يف 
عم��ل البلدي��ات، وتردي الأو�س��اع املالية 
حال��ة  اإىل  و�س��لت  حت��ى  للمواطن��ني 

كارثية. 
هذه اخلطوات انعك�ست ب�سكل وا�سح على 
م�ستوى املعي�س��ة ونوعية حياة املواطنني 

يف املدين��ة اقت�س��اديًا واجتماعي��ًا، الأمر 
ال��ذي ت��رك اأثًرا كب��ًرا عل��ى البلدية يف 
امل��ايل– حم��ور  ثالث��ة حم��اور )املح��ور 
التطويري��ة  امل�س��اريع  الطاق��ة– حم��ور 

والت�سغيلية(.

المحور المالي
وكنتيجة ملا �س��بق فقد �س��هد عام 2017، 
انخفا���س كب��ر يف دخ��ل البلدي��ة ال��ذي 
تعتمد عليه يف دفع امل�س��اريف الت�سغيلية 
ول �س��يما دف��ع روات��ب املوظفني، م��ا اأثر 
عل��ى ق��درة البلدي��ة يف دفع رات��ب كامل 
ملوظفيه��ا ع��ن �س��هر يناي��ر/ كان��ون ث��ان 
املا�س��ي، و�س��رف م��ا ن�س��بته 75 % م��ن 

الراتب فقط. 
لي���س ذل��ك فح�س��ب ب��ل �س��هد انخفا���س 
ع��دد امل�س��ددين للفوات��ر ال�س��هرية م��ع 
اإع��الن الإج��راءات العقابي��ة على غزة، 
وبدء تنفيذ اخل�س��ومات عل��ى املوظفني، 
اإ�س��افة اإىل انخفا���س م�س��تمر يف املبال��غ 
امل�سددة ل�س��الح البلدية حتى و�سلت اإىل 
اأدنى م�س��توياتها منذ عدة �سنوات. )وفق 

اجلدول املو�سح يف التقرير(.
كما انخف�س��ت اإي��رادات البلدية يف �س��هر 
يناير للعام اجل��اري بنحو 50 % مقارنة 
 ،2017 لع��ام  الف��رتة  ذات  باإي��رادات 
مب��ا يعن��ي ا�س��تمرار التده��ور يف اأع��داد 

امل�سددين وقيمة املبالغ امل�سددة.

اإىل  الوا�س��لة  الكهرب��اء  انخفا���س  وم��ع 
قطاع غزة، بقدرة 50 ميجا وات، تقل�ست 
�س��اعات الو�سل اإىل 4 �س��اعات مقابل 20 
�س��اعة قط��ع، لرتف��ع بذل��ك ا�س��تهالك 
ال�سولر ال�س��نوي لعام 2017 املن�سرم، ل� 
1.7 مليون لرت يف  2 مليون لرت مقارنة ب� 

العام 2016.
وارتفع��ت بذل��ك م�س��روفات البلدي��ة يف 
ال��الزم  الوق��ود  ل�س��راء   ،2017 الع��ام 
لت�س��غيل املراف��ق الأ�سا�س��ية اإىل قراب��ة 
1.1 مليون �سيكل، لرتهق كاهل البلدية، 
يف ظ��ل ال�س��ائقة املالي��ة الت��ي مت��ر به��ا 

ب�سبب انخفا�س اإيراداتها ب�سكل كبر.
علًما ب��اأن منحة توريد ال�س��ولر للبلدية 
م��ا  اجل��اري،  فرباي��ر  نهاي��ة  �س��تتوقف 
�س��يتطلب من البلدية �س��راء ال�س��ولر من 
ميزانيتها مبا يزيد عن 10 مليون �سيكل.

م��ع  العقابي��ة،  الإج��راءات  وتزامن��ت 
وق��ف برام��ج الت�س��غيل املوؤق��ت ال��واردة 
للبلدي��ة والت��ي يعتمد عليه��ا قطاع جمع 
وترحي��ل النفايات ب�س��كل كبر لت�س��غيل 
عرب��ات جمع وترحيل النفايات، اإ�س��افة 
لعمال كن�س ال�سوارع وتعزيل م�سايف مياه 

الأمطار.
يذك��ر اأن البلدي��ة ق��د ح�س��لت يف ع��ام 
و150  نظاف��ة  عام��ل   88 عل��ى   2016
عامل كن�س وتعزيل م�س��ايف مي��اه اأمطار، 
ل�س��الح  عم��ال  اأي  توف��ر  يت��م  مل  فيم��ا 

البلدي��ة يف الع��ام 2017، م��ا ا�س��طرها 
لت�س��غيل عربات جمع وترحيل النفايات 
بنح��و  امل�س��روفات  ورف��ع  موازنته��ا  م��ن 
بلغ��ت  فيم��ا  �س��نوًيا،  �س��يكل  ملي��ون   1.9
نق��ل  عملي��ة  عل��ى  البلدي��ة  م�س��روفات 
وترحيل النفايات نحو 766 األف �سيكل.

محور الطاقة
كمي��ة  وتقلي���س  الأو�س��اع  تفاق��م  وم��ع 
الكهرب��اء ال��واردة ملدينة غزة، ب�س��كل ل 
ميك��ن تعوي�س��ه ع��رب مول��دات الكهرب��اء 
الحتياطية، ا�س��طرت البلدية اإىل �س��خ 
60 األ��ف ك��وب م��ن املي��اه العادمة الغر 
معاجلة اأو املعاجلة جزئًيا يف بحر مدينة 

غزة يومًيا.
الأ�سا�س��ية  البلدي��ة  خدم��ات  وتاأث��رت 
ب�س��كل كبر، حيث �س��هدت جداول توزيع 
املي��اه على منازل املواطن��ني، اإرباًكا كبًرا 
ب�س��بب التغرات احلا�سلة يف جدول قطع 
وو�س��ل التيار الكهربائي، وحدوث اإرباك 
يف ت�س��غيل حمطات ترحيل مياه ال�س��رف 
جان��ب  اإىل  الأمط��ار،  ومي��اه  ال�س��حي، 
ارتفاع ا�س��تهالك املحروقات بن�س��بة 45 

2016م. ب�  مقارنة  2017م  عام  % يف 

محور المشاريع
احل��د  ه��ذا  عن��د  الأو�س��اع  تق��ف  ومل 
فق��ط، بل �س��ملت توقف الدع��م القطري 

مل�س��اريع البنية التحتية م��ن خالل اأغلب 
املوؤ�س�س��ات القطري��ة العامل��ة يف القطاع، 
الت�س��غيل  م�س��اريع  وتقلي���س  وتوق��ف 
املوؤق��ت وجم��ع وترحي��ل النفاي��ات، اإىل 
جانب اإيقاف منحة بنك التنمية الأملاين 
)KFW( بقيمة 50 مليون دولر لقطاع 
غ��زة )قطاع املي��اه وال�س��رف ال�س��حي(، 
لأمور تتعلق بتح�سيل �سرائب عن تنفيذ 

هذه املنحة.
اآلي��ات  لإدخ��ال  التن�س��يق  توق��ف  كم��ا 
جديدة جلمع وترحيل النفايات ال�سلبة 
ل�س��الح البلدي��ة، الأم��ر ال��ذي يزي��د من 
�س��عوبة الو�سع القائم، ويزيد م�سروفات 
البلدية ل�سالح دفع رواتب لت�سغيل عمال 
عرب��ات  ع��رب  النفاي��ات  جلم��ع  نظاف��ة 

الكارو.
وكنتيج��ة مل��ا �س��بق فق��د ق��ررت البلدية 
تقلي�س ا�س��تهالك ال�سولر، يف ظل توقف 
املنح اخلارجي��ة لتزويده��ا باملحروقات، 
وانخفا���س اإيراداته��ا، م��ا �س��يوؤثر عل��ى 
خدماته��ا الأ�سا�س��ية املقدمة للمواطنني، 
لت�س��غيل  �س��ركاء  برنام��ج  ووق��ف 
اخلريجني، ب�س��بب عدم قدرتها على دفع 
اأي مبالغ مالية اإ�س��افية يف ظل ال�سائقة 
اإيق��اف  ع��ن  ف�س��اًل  املت�س��اعدة،  املالي��ة 
جمموعة من الربامج والأن�سطة الأخرى 
والت��ي كان مقرًرا تنفيذها �س��من خطتها 

ال�سنوية.

توقف مشاريع ومنح خارجية وال مؤشرات الستئنافها

تأثيرات سلبية وانعكاسات خطيرة على خدمات
 البلدية بفعل الحصار
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مزيالت العرق تخفي خطرا يجهله الجميع!

غزة- الراأي
ح��ذر باحثون م��ن اأن مزي��الت العرق 
الإ�س��ابة  وراء  ال�س��بب  تك��ون  ق��د 

بال�سداع الن�سفي والربو.
اأن  اأ�س��رتايل  بح��ث  فري��ق  واكت�س��ف 
يف  �س��اركوا   1100 اأ�س��ل  م��ن   26%
الدرا�س��ة، يعانون من ح�سا�س��ية جتاه 
املواد الكيميائية املوجودة يف ع�سرات 

البخاخات املنزلية.
وتت�س��من الآث��ار اجلانبي��ة الت��ي يتم 
�س��ائع، ب�س��بب  الإب��الغ عنه��ا ب�س��كل 
الط��الء  يف  املوج��ودة  اجل�س��يمات 
والعط��ورات  التنظي��ف  ومنتج��ات 
اجلل��د  م�س��اكل  الع��رق،  ومزي��الت 
الن�س��في  وال�س��داع  الرب��و  ونوب��ات 

اآن  الربوفي�س��ورة  وقال��ت  ال�س��ديد. 
البح��ث:  مع��دي  اإح��دى  �س��تينيمان، 
الكيميائي��ة  امل��واد  له��ذه  "نتعر���س 
ب�س��كل م�س��تمر، لك��ن الكثري��ن قد ل 
يدرك��ون اأنه��م يتعر�س��ون ل��الأذى اإل 
ت�س��بح  اأن  بع��د  الأوان،  ف��وات  بع��د 

لديهم ح�سا�سية كيميائية".
م�س��تخدمي  م��ن   35% اأبل��غ  وق��د 
مزيالت العرق، امل�س��اركني يف البحث، 
اإىل  اأدت  الكيميائي��ة  امل��واد  اأن  ع��ن 
التنف���س،  يف  مب�س��اكل  اإ�س��ابتهم 
بالإ�س��افة اإىل اأن %15 منهم فقدوا 
وظائفه��م ب�س��بب وج��ود العط��ور يف 
لديه��م  اأن  باعتب��ار  العم��ل،  م��كان 
ح�سا�سية اإزاء املواد الكيميائية التي 

حتويها تلك العطور.

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
ي�ستخدم الحتالل الإ�سرائيلي اأ�ساليب كثرة 
�س��د الأ�سرى يف �س��جونه من اأجل الإيقاع بهم 
وخداعهم، ونزع العرتافات منهم واحل�س��ول 
عل��ى معلومات تتعل��ق بهم وباأ�س��لوب عملهم اأو 

عمل املقاومني.
و"الع�س��افر" ه��و م�س��طلح اأطلق��ه املعتقل��ون 
�س��جون  يف  العم��الء  عل��ى  الفل�س��طينيون 
اإىل  الت�س��مية  �س��بب  ويرج��ع  الحت��الل، 
طريقة ت�س��ليم هوؤلء العمالء اأنف�سهم لإدارة 
ال�س��جون؛ حي��ث اإنه��م ينتظرون ق��دوم اإدارة 
ال�س��جن من اأج��ل العدد، اأو تفتي���س املعتقلني، 
في�ستغلون املوقف ويهربون اإىل اإدارة املعتقل، 

وهي ت�سبه فرار الطائر من ع�سه.
الع�سافر "غرف العار"

ويق��ول الأ�س��ر املحرر وليد الأغ��ا:" اإن غرف 
العار اأو ما ي�سمى بالع�سافر هي اإحدى مراحل 
التحقيق التي مير بها الأ�سر الفل�سطيني، ويف 
بداية العتقال يتعر�س الأ�س��ر ل�سغوط من 
قب��ل ال�س��اباك واملخاب��رات الإ�س��رائيلية من 
اأجل احل�س��ول عل��ى كمية اأكرب م��ن املعلومات 

لديه".
املخاب��رات  ف��اإن  الأغ��ا  ذك��ره  م��ا  ووف��ق 
م��ن  املعلوم��ات  انت��زاع  حت��اول  الإ�س��رائيلية 
الأ�س��رى ب�س��تى الط��رق والو�س��ائل، وذلك من 
خالل ال�س��غط النف�سي واجل�س��دي واحلرمان 

من النوم والراحة وال�سبح.
ويتاب��ع حديث��ه:" بعد اأن يجتاز الأ�س��ر هذه 
املراح��ل وت�س��بح لدي��ه قناع��ة باأن��ه اجت��از 
مرحل��ة التحقيق، يتم نقله ملرحلة الع�س��افر 
الع��ار وه��ي  بغ��رف  الأ�س��رى  ي�س��ميها  والت��ي 
ج��زء م��ن اأق�س��ام، وه��ذه الآلي��ة ي�س��تخدمها 
ال�س��اباك الإ�س��رائيلي مع املعتقل��ني لأول مرة 

لأن املعتقلني ملرات عديدة اأ�سبح لديه معرفة 
ودراية بعدم الوق��وع يف ذلك الفخ مرة اأخرى 

."
وحت��اول املخابرات الإ�س��رائيلية تطوير هذا 
املفه��وم وف��ق متطلب��ات الواق��ع، فقدمي��ا كان 
مفه��وم الع�س��افر يف اأقبي��ة التحقي��ق فق��ط، 
ولكن حاليا لهم اأق�س��ام خا�سة، وكان اأكرهم 

وجودا يف �سجني جمدو وع�سقالن.
وعقب نقل الأ�س��ر لل�س��جن مع اأ�سرى اآخرين، 
اأنه��م  اعتب��ار  عل��ى  ا�س��تقباله بحف��اوة  يت��م 
فل�سطينيني �س��رفاء ومنا�س��لني، فيتعرف على 
اأ�س��خا�س عرفهم وقابلهم وترتاح نف�س��ه لهم، 
وي��رتك بعده��ا يومني لرتاح ث��م ياأتي بعدها 
ما يعرف ب�"املوجه" ويبداأ با�س��تجواب الأ�سر 
من خالل الن��دوات واللق��اءات بهدف التعرف 

على �سخ�س��يته، ويب��داأ الأ�س��ر باحلديث عن 
نف�س��ه مل��ا يعرف بالع�س��افر من خ��الل اإيهامه 
باأنه لديهم توا�سل مع التنظيم الذي يتبع له، 
وبالتايل يبداأ بالإف�س��اح ع��ن بع�س املعلومات 
التي كان يخفيها عن املخابرات الإ�س��رائيلية، 
املعلوم��ات  بتل��ك  الع�س��افر  يع��ود  وبذل��ك 

لل�ساباك.

ضعف التوعية
وع��ن اأ�س��باب وقوع الأ�س��رى يف فخ الع�س��افر، 
يوؤكد الأغا اأن ذلك يعود اإىل �س��عف التوعية 
الأمني��ة ل��دى ال�س��عب الفل�س��طيني واملقاومة 
الفل�س��طينية م��ن التحذي��ر م��ن ه��وؤلء، اإىل 
جان��ب اأن الأ�س��رى مل يج��دوا اهتمام حقيقي 
اأ�س��اليب التحقي��ق  يف حتذي��ر املقاوم��ني م��ن 

الإ�س��رائيلية وخداع املخابرات حتى يحاولوا 
قدر امل�ستطاع جتاوز تلك امل�سكلة.

وي�س��ر الأ�س��ر املحرر اإىل اأنه وبرفقة الأ�سر 
املحرر �س��امر بني عودة، قام الأ�سرى باإجراء 
ا�س��تطالع راأي ب�س��يط ب��ني الأ�س��رى اجل��دد، 
الأ�س��رى  م��ن   99% اأن  خالل��ه  م��ن  وتب��ني 
الفل�س��طينيني ق��د اأدلوا مبعلوم��ات مل يكونوا 
الت��ي  ال�س��غط  حم��اولت  رغ��م  به��ا  يدل��ون 

تعر�سوا لها.
عم��الء  اأن��واع  اأخط��ر  الع�س��افر  ويعت��رب 
املعتق��الت  داخ��ل  الإ�س��رائيلي  الحت��الل 
وال�سجون الإ�س��رائيلية، وم�سدر خطر هوؤلء 
اأن %90 م��ن اعرتاف��ات املعتقل��ني يف �س��جون 
الحت��الل تاأتي ع��ن طريقهم، حي��ث يقومون 
عل��ى  احل�س��ول  به��دف  املعتق��ل  با�س��تدراج 

املعلوم��ات املطلوب��ة من��ه باأمر م��ن املخابرات 
الإ�س��رائيلية وذل��ك بعد اأن يت��م التحقيق مع 

املعتقل.

أساليب ضغط
من جهته يقول الأ�س��ر املحرر حممد القرم:" 
اإن اأك��ر من %90 من الأ�س��رى الفل�س��طينيني 
يف �س��جون الحت��الل لديه��م اعرتاف��ات ل��دى 
اأ�س��اليب  الع�س��افر، وذل��ك م��ن خ��الل ع��دة 
وط��رق"، مو�س��حا اأن الحتالل يحاول و�س��ع 
توقيع الأ�س��رى عل��ى اأوراق وافادات �س��دهم، 
لكن رف�س التوقيع من قبل الأ�سرى هو مبثابة 

حبل جناة لهم.
ووفق ما ذكره القرم فاإن العمالء اأو ما ي�سمون 
ب��� "الع�س��افر" يقوم��وا بال�س��وؤال ع��ن جران 
الأ�س��ر ورفاقه وغرهم ملنح الأ�س��ر جزء من 
الثق��ة والأم��ان، م�س��را اإىل اأن م��ن ل ميلكون 
معلوم��ات م�س��بقة عن خ��داع ه��وؤلء يثق بهم 

ويوؤمن لهم.
وي�سيف:" كان الأ�سر ل يحتمل يوم اأو يومني 
على الأقل لدى الع�س��افر حتى يح�س��لوا على 
معلوم��ات واإف��ادات من��ه، ولكن فيم��ا بعد بات 
احل�س��ول على معلومة من قبل الأ�س��رى ياأخذ 
وقت��ا ما يقارب ال�س��هر"، مبينا اأن الأمر و�س��ل 
بالع�سافر ل�ستخدام اأ�سماء معروفة من اأجل 
احل�س��ول عل��ى معلوم��ات م��ن اأبن��اء التنظيم 
ال��ذي يتب��ع ل��ه الأ�س��ر، واأن ه��ذه اخلط��ط 

جنحت بالفعل.
ومن الأدوار التي يقوم بها الع�س��افر، الإيقاع 
بني الف�سائل، عن طريق الند�سا�س يف �سفوف 
الف�س��ائل املختلفة، وترويج الأفكار املتطرفة 
ح��ول كراهية الآخر، وزرع التع�س��ب ما يوؤدي 

اإىل ال�سدام بني اأبناء الف�سائل يف ال�سجون.

"العصافير"..مصائد االحتالل لنزع اعترافات األسرى
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غزة – الراأي - ب�سام العطار
ع��ام  كل  م��ن  مار���س  م��ن  الثالث��ون 
الأر���س  ي��وم  ذك��رى  ي�س��ادف 
ه��ذه  اإحي��اء  وق��رار  الفل�س��طيني، 
الذك��رى ه��ذا الع��ام كان بالتجهي��ز 
مل�س��رة �س��عبية مليونية فل�سطينية، 
من غزة وال�س��فة والقد���س والأردن 
ولبنان و�س��وريا وم�سر، نحو احلدود 

مع الأرا�سي املحتلة عام 1948.
و�س��يلة  تع��د  احلا�س��دة،  امل�س��رات 
ن�س��الية مهمة ج��ًدا، وورقة �س��غط 
رابح��ة يف ي��د ال�س��عب الفل�س��طيني، 
البو�س��لة  ت�س��حح  اأن  �س��اأنها  م��ن 
وتعي��د للق�س��ية جذوته��ا وحتد من 
تاآكله��ا، وترتجم العاطف��ة اإىل فعل 
وزخم ن�س��ايل ثوري قادر على تغير 

املعادلة، كما اثبت التاريخ.
يف  اأك��دوا  فل�س��طينيون  مواطن��ون 
اأحادي��ث منف�س��لة ل� "ال��راأي"، على 
وال�س��تمرارية  احل�س��د  �س��رورة 
لتنظي��م "م�س��رة الع��ودة الك��ربى" 
اأجم��ع،  وللع��امل  للمحت��ل  ليقول��وا 
كفى احتالل لأرا�س��ينا، كفى حلالة 
املجتم��ع  انتهجه��ا  الت��ي  ال�س��مت 
الدويل و�س��اندت الحتالل ل�س��بعني 

عاًما م�ست.
املحا�س��ر يف جامعة الأزهر د.يحيى 
الأر���س  ي��وم  "اإن  ق��ال:  املده��ون 
ب��وم فل�س��طيني بامتي��از، ويوؤك��د من 

جديد على حق ال�س��عب الفل�سطيني 
ه��ذه  واأن  اأر�س��ه،  عل��ى  العي���س  يف 
الحت��الل م�س��ره اىل زوال، وح��ق 
العودة هو حق متجذر يف قلب وعقل 

كل لجئ فل�سطيني".
و�س��دد عل��ى �س��رورة ال�س��تمرار يف 
حال��ة الن�س��ال، واخلروج مب�س��رات 
الأر���س،  ي��وم  يف  كب��رة،  �س��عبية 
م�س��وؤولياته،  عن��د  الع��امل  وو�س��ع 
حت��ى حتقيق حلم العودة على كافة 

الديار املغت�سبة.
اأما اأبو اأحمد من مدينة غزة، �س��دد 
على �سرورة اخلروج مب�سرات كربى 
وحا�سدة، اجتاه احلدود وال�ستباك 
مع املحتل، لل�تاأكيد على حق ال�س��عب 
ا حلالة  الفل�س��طيني يف اأر�سه، ورف�سً
يفر�س��ه  ال��ذي  واحل�س��ار  ال��ذل 
الحت��الل عل��ى قط��اع غ��زة، حي��ث 
اأ�سبحت الأو�ساع يف غاية اخلطورة، 
خمت�س��ًرا ذلك بقوله" البلد و�س��عها 

حتت ال�سفر".
ل��كل  القاط��ع  رف�س��ه  ع��ن  وع��رب 
املوؤام��رات الت��ي ت�س��تهدف الق�س��ية 
الفل�س��طينية ب�س��كل ع��ام، وق�س��ية 
الالجئ��ني ب�س��كل خا���س، وح��ق كل 
الفل�س��طينيني يف العودة اىل قراهم 
ومدنه��م الت��ي هجروا منه��ا يف العام 
. اأو ق�سر  الزمن  مهما طال   ،1948
الطالب اجلامعي حممد، قال: "حق 

العودة هو حق لكل فل�س��طيني هجر 
و�س��رد من اأر�س��ه عام 1948، بفعل 
الحت��الل ال��ذي �س��انده النت��داب 
الربيط��اين، وجل��اأ عن��وة اىل غ��زة 
وال�س��فة وال��دول املجاورة، واأ�س��بح 

لجئا اىل يومنا هذا".
واأ�س��اف "اآن الأوان بعد 70 عاًما من 
اغت�س��اب الأر�س اأن يعود اأ�س��حابها 
كل  معه��ا  لتنته��ي  اإليه��ا  الأ�س��ليني 

ف�سول املعاناة".
الت��ي  املحت��ل  ويف رده عل��ى مقول��ة 
�س��يموتون  الكب��ار  اأن  فيه��ا  يعتق��د 
وال�سغار ين�س��ون، �سدد حممد اأنه ل 
ميكن باأي حال من الأحوال اأن نن�سى 
فل�سطني بكل تفا�سليها، بل واإنه على 
الرغ��م من م��رور �س��بعني عاًم��ا على 
النكب��ة، فاإن حلم العودة ل ميكن اأن 
يتال�سى، يف ظل ت�س��ميم من ال�سغر 
قب��ل الكب��ر عل��ى الزح��ف يف ي��وم 
الأر�س، وامل�س��اركة يف م�سرة العودة 

الكربى مهما كانت الت�سحيات.
املواطن ال�س��تيني اأبو �س��امل، عا�س��ر 
اأن  ميك��ن  ل  الت��ي  النكب��ة  ف�س��ول 
ين�ساها كما اأكد، وعلى راأ�سها املجازر 
واملذاب��ح التي ارتكبت بحق الن�س��اء 
وال�س��باب،  وال�س��يوخ  والأطف��ال 
والذين رووا بدمائهم اأر�س فل�سطني 

الطاهرة.
وقال: "اإن كل فل�س��طيني م�ستعد اأن 

ي�س��حي باملزيد يف �سبيل عودته اإىل 
اأر�س��ه واأر���س اآبائه واأج��داه وطرد 

املحتل الغا�سب منها".
وتعقيًب��ا على م��ا يحاك ل�س��تهداف 
عم��ل "الأونروا"، اأ�س��اف اأبو �س��امل، 
"ال�س��عب الفل�سطيني ل يريد قر�ًسا 
دولي��ة،  موؤ�س�س��ة  اأي  م��ن  واح��ًدا 
وباملقاب��ل ع��ودة كل الالجئ��ني اىل 

اأرا�سيهم التي هجروا منها".
واأقل��ع  اأزرع  ب��الدي  عل��ى  "اأرج��ع 
اأ�س��رف يل م��ن اأن اأق��ف على طوابر 
طويلة عل�س��ان كي�س طحني"، ر�سالة 
اختت��م فيما اأبو �س��امل، كلماته، واأن 
ت�س��بح ر�س��الة موجه��ة اإىل كل م��ن 
الع��ودة،  ح��ق  يطم���س  اأن  يح��اول 
باعتب��اره خ��ط اأحم��ر وثاب��ت م��ن 
الثواب��ت الت��ي ل ميكن لأي �س��خ�س 

التنازل عنها.
 ال�س��ابة الفل�سطينية �س��مر، طالبت 
الأمم  "ال��راأي"،  م��ع  حديثه��ا  يف 
حتم��ل  يف  بال�س��تمرار  املتح��دة 
م�س��وؤوليتها الأخالقية والإن�س��انية 
اجت��اه الالجئني، بل وزي��ادة الدعم 
امل��ايل والغذائ��ي، اىل ح��ني اإيج��اد 
حل عادل و�سامل لهذه الق�سية التي 
لن متوت، م��ادام كان هناك خميمات 
ولجئني يعي�س��ون اأو�ساعا ماأ�ساوية 

غاية يف ال�سعوبة.
امل�س��اعدات  تق��دمي  اأن  واعت��ربت 

لالجئ��ني  "الأون��روا"  قب��ل  م��ن 
و�س��حة  تعلي��م  م��ن  الفل�س��طينيني، 
وغذاء، هو حق ولي�س منة من اأحد، 
والقوان��ني  الأع��راف  لكاف��ة  وفق��ا 

الدولية.
ب��اهلل  واثق��ة  اأنه��ا  ت�س��يف  �س��مر 
�سبحانه اأول وب�سمود وثبات �سعبنا 
على حقه ثانًيا، اأن ياأتي اليوم الذي 
ترج��ع في��ه اىل مدينتها ياف��ا، التي 
هج��رت منها، لتعي���س فيها وترتعرع 
فيه��ا، بالرغ��م م��ن كل املوؤامرات وما 
اآخره��ا  والت��ي  اخلف��اء،  يف  يح��اك 
حماول��ة متري��ر �س��فقة الق��رن، يف 
مك�س��وفة  اأ�س��بحت  �سيا�س��ة  ظ��ل 
ووا�سحة ي�سر عليها الحتالل ومن 
خلفه��ا الولي��ات املتح��دة، لطم���س 
ه��ذه الق�س��ية اأو اإغرائن��ا بالأموال 
املُ�سي�س��ة مقاب��ل التنازل ع��ن بالدنا 

فل�سطني.
م�س��رة الع��ودة الكربى التي �س��تبداأ 
اأي��ار   15 اأذار حت��ى  30 م��ن  ال���  يف 
ذك��رى النكبة، اأ�س��بح خيار ال�س��عب 
م��ن  ال�س��رتاتيجي،  الفل�س��طيني 
م��ن  اللف  مئ��ات  تخيي��م  خ��الل 
الفل�س��طينيني على احلدود لإي�سال 
عام��ًا  �س��بعون  ب��اأن  للع��امل  ر�س��الة 
م��ن النكب��ة ل��ن تن�س��يهم حقوقه��م 
الحت��الل  قب��ل  م��ن  امل�س��لوبة 

الإ�سرائيلي.

تقرير
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مسيرة "العودة الكبرى"...خطوة على طريق انتزاع الحق
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غزة-الراأي-اآلء النمر
الأر���س  اإىل  م�س��دودة  بي�س��اء  خي��ام 
اخل�س��ب  م��ن  واأع��واد  متين��ة،  باأحب��ال 
اجلاهز لال�س��تعال، واأعالم موحدة ت�س��ر 
لفل�سطني تلوح يف رحب ال�سماء، واأو�سحة 
اأكت��اف  تعان��ق  ال�س��مراء  الكوفي��ة  م��ن 
املرحتل��ني اإىل هذا املكان املخ�س��ر بالزرع، 
وبع�س��ا من الرتاث الفل�س��طيني الأ�س��يل، 
ومكون��ات من حي��اة موؤقت��ة ت�س��تقر اأمام 

احلدود املحاذية لالأرا�سي املحتلة.
"عالقد���س رايحني �س��هداء باملاليني"، ل 
بالغ�س��ب  م�س��حونا  ال�س��عبي  الهت��اف  زال 
والث��اأر لأج��ل اأر���س فل�س��طني امل�س��روقة 
الع��دو  اآلي��ات  اأم��ام  عيان��ًا  ي�س��دح 
حرق��ة  الهت��اف  زاد  وال��ذي  ال�س��هيوين، 
الت��ي  واملخطط��ات  املوؤام��رات  تكاث��ف 
تدعى ب� "�س��فقة القرن"، ما يدعو للعمل 
عل��ى حمالت م�س��ادة لإف�س��ال املخططات 
اخلارجي��ة التي ته��دف لت�س��ييع ما تبقى 

من اأر�س فل�سطني.
فاأم��ام احل��دود الفا�س��لة ن�س��بت اخلي��ام 
واأقيم��ت عليها نق��اط مركزية خ�س�س��ت 
حل�س��د اأك��رب ع��دد ممك��ن م��ن الالجئ��ني 
تخط��ي  عل��ى  العازم��ني  الفل�س��طينيني، 

مراده��م  لتحقي��ق  واحل��دود  احلواج��ز 
يف الع��ودة اإىل اأرا�س��يهم، واأي�س��ا لتمهي��د 
الطري��ق اأم��ام م�س��راتهم واعت�س��اماتهم 
الت��ي على الأغلب لن تبقى ت��راوح مكانها 

خالل الفرتات املقبلة.
ال�س��اب احلامل مثن��ى النج��ار )27عاًما) 
اإجن��اح  الفاعل��ني والقائم��ني عل��ى  اأح��د 
اإىل الأرا�س��ي  ال�س��لمية  الع��ودة  م�س��روع 
املحتل��ة، حي��ث يق��ول اأن م�س��رة �س��لمية 
غ��زة  م��ن  �س��تنطلق  فل�س��طينية  �س��عبية 
والأردن  والقد���س  الغربي��ة  وال�س��فة 
ولبنان و�س��وريا وم�سر و�س��تنطلق باجتاه 
الأرا�س��ي الت��ي مت تهج��ر الفل�س��طينيني 

منها عام 1948.

نحو العودة
يف طريق��ة تبدو اأكر جدية وواقعية من 
قبلها، اإذ اأن هذه املرة العزم ل�س��د الرحال 
يف حتقي��ق الع��ودة نحو الأرا�س��ي املحتلة 
�س��يحتمل اأكرب قدر ممكن من طول اأنفا�س 
امل�س��اركني بجدي��ة متناهي��ة، وبفعاليات 

متعددة لهدف واحد.
ه��ذه احلمل��ة ال�س��عبية الكب��رة حمل��ت 
م�س��مى "م�س��رة الع��ودة الك��ربى" مل��ا له��ا 

م��ن ت�س��عب وم�س��اركات وفعاليات وا�س��عة 
ومتفرق��ة يف اأنح��اء قط��اع غ��زة، وعل��ى 

امتداد ال�سريط احلدودي الفا�سل.
ع�س��و املكتب ال�سيا�سي حلركة املجاهدين 
الفل�س��طينية موؤمن عزيز قال اأن م�س��رة 
م��ا  اإف�س��ال  بواب��ة  ه��ي  الك��ربى  الع��ودة 
ُت�سمى ب�سفقة القرن، وندعو اأبناء �سعبنا 
ل�س��رورة الحت�س��اد عل��ى كاف��ة مناط��ق 

التما�س مع العدو الإ�سرائيلي.
وتاب��ع اأن م�س��رة الع��ودة الك��ربى الت��ي 
�س��تبداأ بالعت�س��ام اجلماهري يف ذكرى 
يوم الأر�س هي ال�سبيل ملواجهة ال�سفقات 
واملوؤامرات التي تهدف لت�س��فية الق�س��ية 

الفل�سطينية.
الحت�س��اد  ه��ذا  اأن  عل��ى  عزي��ز  و�س��دد 
ال�س��احات  كل  يف  الغا�س��ب  اجلماه��ري 
التي يتواجد فيها �س��عبنا الفل�س��طيني هو 
ر�س��الة حتدي لكل املتاآمرين على ق�سيتنا 
توحي��د  �س��رورة  عل��ى  موؤك��دًا  و�س��عبنا، 
وال��دويل  والعرب��ي  الفل�س��طيني  اجله��د 
للوقوف بجانب حق الالجئني يف عودتهم 
لدياره��م الت��ي هج��روا منه��ا ق�س��رًا عام 

1948م.
ح��ق  ه��و  الع��ودة  ح��ق  اأن  عزي��ز  واأك��د 

ثاب��ت واأ�س��يل ل�س��عبنا الفل�س��طيني ول��ن 
ي�س��قط بالتقادم، و�س��تكون هذه امل�سرات 
نقط��ة حت��ول يف �س��راعنا م��ع الحت��الل 

ال�سهيوين.

ردة فعل طبيعية
واأ�س��ار ع�سو املكتب ال�سيا�سي للحركة اإىل 
اأن ه��ذه امل�س��رة ه��ي اخلط��وة الطبيعية 
جت��اه  الأمركي��ة  اخلط��وات  عل��ى  لل��رد 
القد�س، موؤكدًا اأنه ب�سمود �سعبنا وثباته 
الغطر�س��ة  ه��ذه  �سنك�س��ر  احلق��وق  عل��ى 

ال�سهيو اأمريكية يف املنطقة.
اجله��اد  حرك��ة  يف  القي��ادي  ع��ن  اأم��ا 
الإ�س��المي اأحم��د املدل��ل، قال اأن م�س��رة 
فيه��ا  �س��يخرج  الت��ي  الك��ربى  الع��ودة 
مالي��ني الالجئ��ني يف فل�س��طني وخارجه��ا 
�ستحا�س��ر  اآذار،  �س��هر  م��ن  الثالث��ني  يف 
"اإ�سرائيل" واأمركا، وهي خطوة لتحريك 
ال�س��مر العاملي نحو ال�سحية الأ�سا�س األ 

وهو ال�سعب الفل�سطيني.
واأك��د املدل��ل عل��ى اأن ه��ذه امل�س��رة توؤكد 
للعامل كله اأن ال�سعب الفل�سطيني لن يقف 
مكت��وف الأي��دي اأمام م�س��اريع الت�س��فية 
لق�س��يته واأم��ام ا�س��تمرار ذبح��ه يف قطاع 

غزة من الوريد اىل الوريد.
وعن م�س��رة العودة قال اأنه��ا تعد خطوة 
عامل��ي  بالتف��اف  تتمث��ل  ا�س��رتاتيجية 
ح��ول عذاب��ات الالجئ��ني الفل�س��طينيني 
والق�س��ية الفل�س��طينية"، وهن��اك حقوق 
هن��اك  واأن  تع��ود  اأن  يج��ب  فل�س��طينية 
اإج��رام �س��هيو اأمريك��ي وهن��اك ت�س��فية 
للق�سية الفل�سطينية ول بد من مواجهتها 

فل�سطينيا على قلب رجل واحد.
�س��من  كب��ًرا  اإقب��اًل  احلمل��ة  وتالق��ي 
"#م�س��رة_العودة_الكربى،  اأو�س��مة 
 ، يل لبد ا _ طن لو با _ �س��ى نر _ لن #
م��ن  #لن_نقبل_ب�س��فقة_القرن"، 
اأج��ل الدف��اع ع��ن الهوي��ة الفل�س��طينية، 
م��ع  وت�س��امنًا  النكب��ة،  لذك��رى  واإحي��اًء 

الأ�سرى، ولتثبيت حق العودة.
وتبق��ى خيام اللجوء ت�س��يح بنف�س��ها على 
اأنه��ا الأمل املتبق��ي لتحقيق ح��ق العودة، 
بينما تبعد عن الأرا�س��ي ع�سرات الأمتار 
لي�س اأكر، فهي ترى بالعني املجردة ملجرد 
الق��رتاب م��ن ال�س��لك احل��دودي، ف��رى 
القائم��ون على احلملة ب��اأن احللم مل يعد 
م�س��تحيال اإن تكاتف ال�س��عب الفل�سطيني 

باأكمله.

"مسيرة العودة" حلم الفلسطيني يقترب من الحقيقة
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اأ�س��عب  اأطفاله��ا  م��ع  ت�س��تذكر  جل�س��ت 
ذك��رى متر عليها واأق�س��ى حلظات العذاب 
حتدث��ت  قل��ب  وغ�س��ة  بحرق��ة  والأمل 
�س��ائدة الربغوث��ي  جلمعي��ة واع��د ع��ن 
اأمله��ا ومعاناته��ا كزوج��ة اأ�س��ر تطوي بها 
ال�سنني عمرها وهي تعاي�س اخلوف ف�سبح 
املطاردة من العدو الغا�سب لزال يقيدها 

يف جميع حتركاتها.
عدا عن معاناة تربية الطفال خا�سة يف 
�س��ن املراهقة وك��رة احتياجاتهم وعدم 
وجود عائلة زوجي معي فهم مبعدون اىل 

الردن.
فالي��وم دخل عب��داهلل الربغوث��ي عامه 
الحت��الل  �س��جون  يف  ع�س��ر  ال�س��اد�س 
ال�س��رائيلي �سيء مل تتوقعه ومل تتخيل 
اأي��ام  ال�س��رعة  به��ذه  العم��ر  مي�س��ي  اأن 
انتظ��ار طويل��ة وليايل حزين��ة ومظلمة 
تنتظ��ر �س��م�س احلري��ة اأن ت�س��رق ولكن 

متى �ست�سرق؟

نجلس مع الذكرى
وقالت اأم اأ�س��امة ها اأنتم حتدثونني الآن 
واأنا جال�س��ة مع واأولدي  الثالثة اأ�سامة 
و�س��فاء وت��ال،  اذكره��م مب��رور خم�س��ة 
ع�س��ر عاما ودخوله اليوم عامه ال�ساد�س 
ع�س��ر وت�ساءلت هل �س��يكمل هذا العام اأم 
اأننا �سنعد اأعوام اأخرى ولكنني اثق باهلل 
اول ث��م مبقاومتن��ا اأن ل تف��رج ع��ن اأي 
جندي ال بالإفراج عن عبد اهلل وجميع 
الربغوث��ي  اهلل  فالأ�س��رعبد  ال�س��رى 
ليزال يحمل عل��ى اأكتافه اعلى حكم يف 

تاريخ احلركة الأ�سرة 67موؤبد.
بزوجت��ه   الهاتف��ي  الت�س��ال  وخ��الل 
يف  عاجمدي��د  دخول��ه  مبنا�س��بة 
اأ�س��عب  ع��ن  اأ�س��امة.  اأم  الأ�س��ر،تتحدث 
ف��رتة  خالله��ا  عا�س��تها  الت��ي  اللحظ��ات 
اعتقل��ه وهي يوم العتق��ال عندما خرج 
من��ذ  معتق��ال  وكان  للع��الج  طفلت��ه  م��ع 
�س��اعات  يف  ال  تعل��م  مل  وه��ي  ال�س��باح 
متاأخ��رة م��ن اللي��ل وه��ل تخ��رب اجلميع 
ام تبقى �س��امته حرة مل ت�س��طع و�سفها 
وذكري��ات موؤمله رغم مرور ال�س��نينولكنها 

ل تن�سى .
اأم��ا اللحظ��ة الت��ي ن��زف قلبه��ا دم��ا واملا 
مل ي��ره اأح��د ومل يعل��م ب��ه ال اهلل ول 
ت�ستطيع الكلمات و�سفه فهي حلظة امتام 
�س��فقة وفاء الحرار حي��ث كان اجلميع 
يطمئنن��ا حت��ى �س��عرنا اأن��ه بالبا�س فما 
اأق�س��ى الزم��ن هن��ا توق��ف نب���س القل��ب 
وتوقفت عقارب ال�س��اعة وعادت بي اإىل 

حلظة العتقال.
والت��ي  اللحظ��ات  ه��ذه  اأجم��ل  ع��ن  اأم��ا 
افتق��دت فيها زوجها فهو يوم جناح ابنتها 
يف الثانوي��ة العامة ه��ي غمرتها الفرحة 
و�س��عادة موؤمل��ة لأنه��ا متن��ى اأن يف��رح بها 
حلظ��ة  اأجم��ل  يف  معه��ا  ويك��ون  والده��ا 

وفرحة وهي فرحة النجاح .
وع��ن  طبيع��ة معاملة م�س��لحة ال�س��جون 
لزوجها ، تقول” م�س��لحة ال�س��جون تنفذ 
�سيا�س��ة النتق��ام م��ن زوج��ي، فه��و دائم 
التنقل بني ال�سجون، ففي �سهر كانون اأول 
الع��ام املا�س��ي، تعر�س زوج��ي اإىل عقاٍب 

متعمد، حيث مت عزله مدة ع�سرة اأيام يف 
�س��جن رميون، وعقب ذلك نقل اإىل �س��جن 
جلبوع”. عدا عن اأنه اأم�سى ع�سر �سنوات 
يف عزل ال�س��بع اوهايل كي��دار وهو دائما 
معاق��ب من قب��ل الدارة ولكن طوال هذه 
ال�س��نوات مل يتذمر اأو ي�س��كو ملرة واحدة 

ودائما متفائل بالفرج القريب جدا .

الزيارة ممنوعة
اأم��ا ع��ن الزي��ارة اأ�س��ارت  زوجة الأ�س��ر 
ال�س��جون  م�س��لحة  اأن  اإىل  الربغوث��ي 
اأخ��ربت زوجه��ا خ��الل الزي��ارة الأخرة 
باأن��ه معاق��ب، وممن��وع م��ن ح��ق الزيارة 
حت��ى الأول م��ن �س��هر مت��وز الق��ادم، كما 
وتفر�س م�س��لحة ال�س��جون على الأ�س��ر 
داخ��ل  وه��و  اأمني��ة  رقاب��ة  الربغوث��ي 

الأ�سر.
اأم اأ�س��امة اأكدت خالل حديثها اأي�س��ًا اأنها 
حمروم��ة م��ن زي��ارة زوجه��ا ب�س��بب املنع 
الأمن��ي، فالحتالل ميار�س بحق الأ�س��ر 
الربغوثي كل و�س��ائل احلرمان، فزوجته 
ممنوعة من زيارت��ه، وخالل 15 عامًا مل 
تزره �س��وى ثالث مرات فق��ط، وهو عقاٌب 
عن�سرٌي ل يقوم به �سوى هذا الحتالل.
الحت��الل  ان  اإىل  اأ�س��امة  اأم  ونوه��ت  
�س��مح لبنته �سفاء ال�س��غر بزيارة اأبيها 
الي��وم الثنني ولكن قل��ق الأم على ابنتها 
وخوفه��ا عليه��ا كونه��ا �س��تذهب لوحدها 
اآل  منه��ا  تطل��ب  جعله��ا  ممط��ر  واجل��و 
تذه��ب للزي��ارة ولكنه��ا رف�س��ت وب�س��دة 
قائل��ة لأمه��ا”: مل يب��ق يل اإل 11زي��ارة 

فق��ط  وكاأنه��ا تخاف م��ن اأن يبقى والدها 
يف ال�س��جن حت��ى ت�س��بح 16 عام��ا وهن��ا 

�سيمنعها الحتالل من الزيارة.
مطالب��ة كافة اجلهات املخت�س��ة ب�س��وؤون 
م��ن  الحت��الل  ملن��ع  التدخ��ل  الأ�س��رى 
ممار�س��ة �سيا�س��ة احلرم��ان م��ن الزي��ارة 
بح��ق عائ��الت الأ�س��رى، حت��ى ل ي�س��بح 
احلرم��ان والعقاب عادة مزدوجة تنغ�س 

حياة عائلة الأ�سر كما تنغ�س حياته.
فخالل الزيارة الخرة والتي اقت�س��رت 
عل��ى 20 دقيق��ة  اأبل��غ الحت��الل ت��ال 
واأ�س��امة اأواأبلغ اأبيهم باأنه��م ممنوعن من 
الزيارة حتى �سهر متوز القادم دون �سبب.
اأردف��ت زوجت��ه بالق��ول تعط���س زوج��ي 
لروؤيت��ي اأن��ا واأبنائ��ي، فتمكن م��ن انتزاع 
ق��رار “حمكم��ة الع��دل العليا” القا�س��ي 
بروؤي��ة ابنت��ه “ت��ال” دون حدي��ث، لكن 

ال�ساباك رف�س هذا القرار.
وبع��د اأن خا�س اإ�س��رابًا ع��ن الطعام ملدة 
م��ن  اأبري��ل  يف  يوم��ًا  وع�س��رين  ثماني��ة 
العام املن�س��رم لتحقي��ق مطلبه املتمثل يف 
اإخراج��ه من العزل النفرادي وال�س��ماح 
لن��ا بزيارت��ه، حينه��ا متكن��ا م��ن زيارت��ه 
وروؤيت��ه والطمئن��ان عليه، بعد �س��نوات 

من احلرمان.

اشتكت قصور الجميع
وا�س��تكت زوج��ة الأ�س��ر ق�س��ور اجلمي��ع 
جتاه ق�س��ية الأ�س��رى بل اأ�س��بحنا ن�سعر 
بالفت��ور ف��ال يوج��د اأحد يق��ف معنا ومل 
ن�س��مع �س��يء يطمئنن��ا ول يوج��د هناك 

اأي ح��راك حت��ى �س��عبي لن�س��رتهم فقط 
من هو يعم��ل من اجل ن�س��رتهم وهم قلة 
وما ه��ي ال فعليات مو�س��مية تنظم فقط 
يف املنا�س��بات ث��م ل ن�س��مع اأي حترك من 

اأجلهم.
خمتتمتا حديثها بالتاأكد على اأن ال�سبيل 
الوحيد لإفراج  عنهم هو التبادل فقط و 
املقاومة  متتلك اقوى �س��الح فهو ال�س��بيل 
حت��ى  زوجه��ا،  ع��ن  لالإف��راج  الوحي��د 
ي�س��تطيع اأن يتن�سم عبر احلرية بعد كل 

هذه الأعوام.
يذك��ر اأن الربغوثي ولد يف الكويت �س��نة 
1972، حيث كانت تقيم اأ�سرته قبل اأن 
تب��داأ ح��رب اخللي��ج الأوىل التي �س��ارك 
فيها �سد القوات الأمريكية، واعتقل اإثر 
ذلك �س��هرًا كاماًل رغم عدم اإمتامه لل�سنة 
الثامنة ع�سرة من عمره، ليفرج عنه بعد 

نهاية احلرب.
و�س��افر بع��د ذل��ك اإىل كوري��ا اجلنوبي��ة 
لإكم��ال تعليم��ه اجلامعي، فدر���س الأدب 
الك��وري بعد اإتقانه لهذه اللغة، ثم انتقل 
جم��ال  يف  الإلكرتوني��ة  الهند�س��ة  اإىل 
ت�س��ميم وت�س��نيع اللواق��ط الف�س��ائية،، 
والتحق ح��ال عودته ب�س��فوف املقاومة، 
حتى ي�س��بح اأول اأ�س��ر فل�س��طيني ي�س��در 
بحق��ه حك��م بال�س��جن املوؤب��د املك��رر 67 

مرة .
وعان��ى الربغوث��ي م��ن و�س��ائل تعذيبيه 
قا�س��ية اأقلها ال�س��بح واحلرمان من النوم 
لفرتات طويلة بزنزانته النفرادية، اإل 

اأنه كان دائما متحليا بال�سرب وال�سمود.

زوجة البرغوثي زوجي 
متفائال بالفرج القريب
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غزة- الراأي
و�س��ائل  �سرت�س��د  اإنه��ا  الإع��الم  وزارة  قال��ت 
الإع��الم غ��ر املهني��ة بع��د تك��رار ن�س��ر اأخبار 
غ��ر دقيق��ة وعاري��ة ع��ن ال�س��حة يف الآون��ة 

الأخرة.
واأ�س��اف ال��وزارة يف بي��ان �س��ادر عنه��ا، الي��وم 
اخلمي���س، اأن ذلك ياأتي �س��من جه��ود التوعية 
بخط��ر وتاأثر ن�س��ر الأخب��ار غر ال�س��حيحة 

واآثارها ال�سلبية على املجتمع.
غ��ر  الإع��الم  و�س��ائل  �سرت�س��د  اأنه��ا  واأك��دت 
املهنية، و�س��تعتمد يف كل حدث على قائمة يتم 
ن�س��رها وتعميمها حتت عنوان "قائمة و�س��ائل 
الإعالم غر املهنية" والتي تن�سر هكذا اأخبار.
ال��وزارة و�س��ائل الإع��الم لع��دم ن�س��ر  ودع��ت 
اأي��ة  اأو  �س��هداء  وج��ود  ح��ول  معلوم��ات  اأي��ة 
تفا�س��يل عنه��م قب��ل ن�س��رها ر�س��مًيا م��ن قبل 
وزارة ال�س��حة، م�س��رًة اإىل اأنها �س��تقوم بر�سد 
كاف��ة املخالف��ات وتوثيقها ون�س��رها بالقائمة 

املو�سحة اأعاله.
و�سددت على اأن هذا الأمر ين�سجم مع القوانني 
الفل�س��طينية ومه��ام اإدارة املطبوعات و�س��وؤون 

و�سائل الإعالم.

"الإعالم": �سرن�سد 
و�سائل الإعالم 

غر املهنية لن�سرها 
اأخبار كاذبة

غزة- الراأي _ اآلء النمر
وامل�س��هد  الأك��رب  احل��دث  حي��ث 
الفل�س��طيني ال��ذي تنتظ��ره القن��وات 
اإىل  واملحلي��ة،  الدولي��ة  الإخباري��ة 
ذل��ك الي��وم الذي �س��يكون فيه امل�س��هد 
فل�س��طينيًا متالحمًا حمت�س��دًا بامتياز، 
الأرا�س��ي  ب��ني  الفا�س��ل  احل��د  نح��و 
املحتل��ة وقرينته��ا من الأخ��رى احلرة 
من ح��دود قطاع غ��زة ال�س��ورية، اإىل 
ذل��ك اليوم يخط��ط العدو ال�س��هيوين 
بكل ما اأوتي من حيل لإف�سال وزعزعة 

هذا امل�سهد.
باآليات��ه  ال�س��هيوين  الع��دو  يح��اول 
الع�س��كرية متهيد الطريق لفتح جمال 
لال�س��تباك والت�س��عيد احلدودي الذي 
مين��ع من الحت�س��اد والتجمهر يف تلك 
الماكن الت��ي يعتربها اأمنية ول ميكن 
م��ن  الفل�س��طيني  ويح��اول  جتاوزه��ا، 
جهته ال�سيطرة على نف�سه بجعله يومًا 
�س��لميًا ل يرك��ن ملخطط��ات الحت��الل 

لإجناح اأهدافه.
مار���س،  اآذار  �س��هر  م��ن  الثالث��ني  يف 
مل�س��رة  الأوىل  اخلط��وات  �ستو�س��ع 
تتوق��ف  ل��ن  والت��ي  الك��ربى،  الع��ودة 
عن��د ذلك احل��د ول عند ذلك امل�س��هد 
املحت�س��د نح��و ن�س��رة ق�س��ية الع��ودة 
لالأرا�س��ي املحتلة واإحيائها من جديد، 
للعم��ل �س��من لوائ��ح الواق��ع باإف�س��ال 
والأمريكي��ة  ال�س��هيونية  املخطط��ات 
التي ترمي اإىل اإجناح وتطبيق �س��فقة 

القرن.
وكان الت�س��عيد ال�س��هيوين ق��د ا�س��تد 

خ��الل الليل��ة املا�س��ية، حي��ث اأطلقت 
الطائ��رات احلربي��ة اأك��ر م��ن ثالثة 
ع�س��ر �س��اروًخا عل��ى مواق��ع تدري��ب 
للمقاومة، من بينها موقع �سالح الدين 
عل��ى مف��رتق نت�س��ارمي جن��وب مدينة 
غزة، وموقع تون�س �سرق حي الزيتون، 
واأرا���س زراعية �س��رق املدينة، ف�س��ال 
ع��ن ع�س��رات القذائف املدفعي��ة التي 

يطلقها على الأرا�سي الزراعية.
اإن  قال��ت  الفل�س��طينية  الف�س��ائل 
الت�س��عيد الإ�س��رائيلي املتوا�س��ل على 
قطاع غزة وا�س��تهداف املواق��ع، ما هي 

اإل خط��وات ا�س��تباقية خللط الأوراق 
وتخوي��ف النا���س واإرهابه��م لإف�س��ال 
فعاليات م�س��رة العودة الكربى وك�س��ر 

احل�سار.
الناط��ق با�س��م حرك��ة حما���س ف��وزي 
بره��وم ق��ال، اإن م��ا يخطط ل��ه العدو 
ال�سهيوين لن يتحقق اأبدا، بل �سي�سكل 
حافزا كب��را لأبناء �س��عبنا لالإ�س��رار 
على التحدي واملواجهة، وامل�س��ي قدما 
يف الزح��ف نح��و اخلط��وط الزائل��ة، 
واإف�س��ال كل م��ا يه��دف ل��ه الحت��الل، 
وانتزاع حقوقه امل�س��لوبة، وعلى راأ�سها 

حق العودة وك�سر احل�سار.
وتابع بقوله، "واإذا ظن العدو اأنه بهذا 
الت�سعيد �س��وف يحقق اأهدافه ويك�سر 
اإرادة ال�س��عب الفل�س��طيني فه��و واه��م 
وجاه��ل بطبيع��ة ه��ذا ال�س��عب، وه��و 
اأي�س��ا من يتحم��ل كل النتائج املرتتبة 
على ا�ستمرار الت�سعيد وامل�سا�س بحياة 

النا�س".
وعن م�س��رات العودة املزعم اإطالقها، 
اأك��د ط��الل اأب��و ظريف��ة، القي��ادي يف 
م�س��رات  اأن  الدميقراطي��ة،  اجلبه��ة 
ر�س��الة  �س��تحمل  الك��ربى  الع��ودة 

مبا�س��رة اإىل املجتمع الدويل والإدارة 
الأمريكية ب�س��كٍل اأ�سا�س��ي، مفادها اأن 
ال�س��عب الفل�س��طيني ل ميكن اأن ي�ساوم 
على مطالبه ول يقبل باأن�ساف احللول 
ول باأجزائها فيم��ا يتعلق بحق العودة 
اإىل ديار الب��اء والجداد وفق القرار 
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اجلماه��ر  اأن  ظريف��ة  اب��و  وب��ني 
�س��تخرج بالق��رب  الت��ي  الفل�س��طينية 
من حدود فل�س��طني التاريخية املحتلة 
�س��تعرب ع��ن رف�س��ها  ي��وم الأر���س،  يف 
اإ�س��رائيلية"  "اأمريكي��ة  ق��رارات  لأي 
مت���س ح��ق الع��ودة اأو مدين��ة القد�س 
العا�سمة، و�س��تنتزع حقوقها و�ستف�سل 
اإىل  ترام��ب  اإدارة  ت�س��عى  �س��فقة  اأي 

متريها.
امل�س��رة  اأن  اإىل  ظريف��ة  اأب��و  واأ�س��ار 
اأخ��رى،  اأه��داف  �س��تحمل  الك��ربى، 
اأبرزها رفع ال�س��وت الفل�س��طيني عاليًا 
اأم��ام املجتم��ع ال��دويل، ب�س��رورة رف��ع 
قط��اع  ع��ن  "الإ�س��رائيلي"  احل�س��ار 
غ��زة، واأنه ل ميكن ال�س��تمرار بحالة 
انته��اكات  جت��اه  العامل��ي  التواط��وؤ 
معان��اة  الأ�سا�س��ي  امل�س��بب  الحت��الل 

الغزيني املتفاقمة.
املجتم��ع  اأن  م��ن  اأب��و ظريف��ة  وح��ذر 
الدويل �س��يتحمل نتائ��ج وتداعيات ما 
�س��يرتتب من ه��ذه الهب��ة اجلماهرية 
ح��ال  يف  غ��زة  بقط��اع  احلا�س��دة 
ع��ن  ظه��ره  ب��اإدارة  ال�س��تمرار  ق��رر 
والنته��اكات  الفل�س��طينية،  احلق��وق 

ال�سرائيلية.
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