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غزة- الراأي- فل�سطني عبد الكرمي
ك�س��وة  ب�س��راء  اأق��م  ومل  الدرا�س��ي  الع��ام  اق��رب 
املدار�س لأطفايل، واأ�س��عر باخلجل ال�سديد لأين مل 
اأمتك��ن من توف��ر اأقل ما ميكن توف��ره لهم، فظرويف 
�سعب��ة وح��ايل ل يعلم��ه اإل اهلل"، به��ذه العب��ارات 
املثقل��ة ب��الأمل واحل��زن ب��داأ املواط��ن جمي��ل اأب��و 

عن��زة حديثه، فه��و مري���س ولديه �ست��ة غ�ساريف 
وعاط��ل عن العم��ل، وحتى يف حال وج��د عمال، فهو 
ل ي�ستطي��ع حمل الكثر م��ن الأثقال اأو بذل جمهود 

كبر.
ويقول اأبو عنزة يف حديثه ل�"الراأي":" لقد طرقت 
تخفي��ف  يف  مل�ساعدت��ي  حماول��ة  يف  الأب��واب  كل 

الظ��روف ال�سعبة التي اأعي�سه��ا وعائلتي، خا�سة اأن 
ل��دي ابنة فقدت النطق لديه��ا منذ اأن كانت يف عمر 
ال��� 6 �سنوات، ولكن مل تق��دم يل اأي جهة اأو موؤ�س�سة 

اأي م�ساعدة تذكر".
�سع��ور بالغ�س��ة والأمل ينت��اب املواط��ن اأب��و عن��زة، 
باعتب��اره اأ�سر حم��رر، وبع��د اأن كان يتقا�سى راتبا 

م��ن ال�سلطة الفل�سطينية برام اهلل، قطعت الأخرة 
راتبه ظلما ونكاية، وكلم��ا جل�س مع نف�سه يتح�س�س 
م��ا اآل��ت الي��ه ظروف��ه الجتماعي��ة والقت�سادية 
والنف�سي��ة، ا�سَودت الدنيا اأم��ام ناظريه بعد اأن راأى 

قبحها وق�سوتها عليه.
10ويحت��اج اأطف��ال اأبو عن��زة، مالب�س 

كسوة المدارس .. 
أعباء إضافية تثقل كاهل العائالت الفقيرة بغزة
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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
راأى حمل��الن �سيا�سي��ان اأن و�س��ول وف��د 
حركة حما�س يف اخلارج اإىل قطاع غزة 
ي��دل عل��ى اأن املفاو�س��ات م��ع الحتالل 
الإ�سرائيل��ي و�سل��ت اإىل م�ستوى متقدم، 
واأن هن��اك ق�ساي��ا مهمة يج��ب ح�سمها 

با�ستثناء ملف امل�ساحلة الفل�سطينية.
الغال��ب  الحتم��ال  اأن  املحل��الن  واأك��د 
اأن هن��اك ترتيب��ات لتخ��اذ موق��ف من 
املكت��ب ال�سيا�س��ي حلرك��ة حما�س حول 
اإعط��اء تهدئة طويل��ة م��ع "اإ�سرائيل"، 
مو�سح��ني اأن الأو�س��اع اأق��رب لالإع��الن 
ع��ن اإنه��اء احل�سار وو�سع حل��ول عملية 
والقت�سادي��ة  الإن�ساني��ة  لالأزم��ة 

بالقطاع.

تقدم كبير
ويق��ول الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي اإياد 

جرب:" اإن و�سول وفد حما�س يف اخلارج 
اأن اجلان��ب امل�س��ري  لغ��زة يوؤك��د عل��ى 
تعط��ي  الأخ��رى  املعني��ة  والأط��راف 
الفر�س��ة للمكتب ال�سيا�سي للحركة لكي 
يجتمع ب�سكل كامل من اأجل اتخاذ قرار 
نهائ��ي ب�س��اأن املحادث��ات اجلاري��ة حول 

الهدنة طويلة الأجل".
ل�"ال��راأي"، اأن  وي��رى ج��رب يف حديث��ه 
و�س��ول تلك القيادات موؤ�س��ر كبر يدلل 
عل��ى اأن املفاو�س��ات و�سل��ت اىل م�ستوى 
متق��دم، لفت��ا اإىل اأن ال�ساع��ات الأي��ام 
ب�س��اأن  اتف��اق  ع��ن  �ستك�س��ف  املقبل��ة 
التهدئ��ة م��ع الحت��الل، واأن م��ا ورد من 
معلوم��ات يف ه��ذا ال�س��اأن م��ع ع��دم نفي 
الأط��راف املعني��ة لهذه املعلوم��ات يوؤكد 
عل��ى اأننا مقبلني عل��ى اتفاق بني حركة 

حما�س والحتالل.
حما���س  اأن  تاأكي��د  ب��كل  وي�سي��ف:" 

اتخ��اذ  يف  راجح��ة  كفته��ا  الداخ��ل 
الق��رار، لك��ن اتخاذ الق��رارات امل�سرية 
يحتاج لجتماع كام��ل للمكتب ال�سيا�سي 
م�س��ر  وفرت��ه  م��ا  وه��ذا  للحرك��ة، 
م��ن  رد  لنتظ��ار  الدولي��ة  والأط��راف 

حما�س".
ويف ت�س��ور املحل��ل ال�سيا�س��ي ف��اإن املل��ف 
الإن�ساين املتعلق بالتهدئة مع الحتالل 
الأه��م  ه��و  غ��زة  ع��ن  احل�س��ار  ورف��ع 
بالن�سب��ة حلرك��ة حما���س، خا�س��ة واأن 
التق��ارب ب��ني حركت��ي فت��ح وحما�س يف 
مل��ف امل�ساحلة ما ي��زال بعيد،ف�سال عن 
الط��رح امل�سري الأخر ب�س��اأن امل�ساحلة 
اأو  وال��ذي قوب��ل برف���س حرك��ة فت��ح 

مماطلة اعتدنا عليها منذ عام 2014.
ويوؤك��د ج��رب اأن الأو�س��اع يف قطاع غزة 
احل�س��ار،  اإنه��اء  ع��ن  لالإع��الن  اأق��رب 
وو�سع حل��ول عملية لالأزم��ة الإن�سانية 

م��ع  اأ�س��رى  و�سفق��ة  والقت�سادي��ة 
الحتالل.

موقف حاسم
م��ن جهته ي��رى املحل��ل ال�سيا�س��ي هاين 
الب�سو���س، اأن دخ��ول وف��د حما���س اإىل 
قط��اع غ��زة ويف ظ��ل الأو�س��اع الأمنية 
الغ��ر م�ستق��رة يعن��ي اأن هن��اك ق�سايا 
مهم��ة يجب ح�سمه��ا، م�ستثني��ا من ذلك 
ملف امل�ساحلة الفل�سطينية، فيما يتبقى 
ملف تب��ادل الأ�سرى ومل��ف التهدئة مع 

الحتالل بو�ساطة م�سرية.
ويق��ول الب�سو�س يف حدي��ث ل�"الراأي": 
الحتم��ال الغال��ب اأن هن��اك ترتيب��ات 
املكت��ب  م��ن  حرك��ي  موق��ف  لتخ��اذ 
ال�سيا�س��ي حلرك��ة حما�س ح��ول اإعطاء 
وم��ن  "اإ�سرائي��ل"،  م��ع  طويل��ة  تهدئ��ة 
ال�سع��ب القول ب��اأن ذل��ك مرتبط مبلف 

التب��ادل"، مو�سح��ا اأن الحت��الل يريد 
رب��ط امللفني، فيما حرك��ة حما�س تريد 
ف�سلهم��ا، وبالت��ايل احلدي��ث غالب��ا عن 
تهدئ��ة وحت�سني الأو�س��اع الإن�سانية يف 

غزة.
وو�س��ل وف��د حرك��ة حما���س اخلمي���س 
املا�س��ي، اإىل قطاع غزة، ع��رب معرب رفح 
برئا�س��ة نائ��ب رئي���س احلرك��ة �سال��ح 
الع��اروري واأع�س��اء مكتبه��ا ال�سيا�سي يف 
اخلارج لعق��د اأول اجتماع مهم مع رئي�س 
املكتب ال�سيا�سي للحركة ا�سماعيل هنية 
ب�ساأن اأخر التطورات يف ملف امل�ساحلة.

ويف وق��ت �ساب��ق، ق��ال املتح��دث با�س��م 
احلرك��ة، ف��وزي بره��وم يف ت�سريح��ات 
�سحفي��ة:" اإن الوفد و�سل غزة للت�ساور 
الفل�سطين��ي  �سعبن��ا  ته��م  ق�ساي��ا  يف 
وعل��ى راأ�سه��ا حتقيق الوح��دة الوطنية 

وامل�ساحلة واإنهاء ح�سار غزة".

من هدنة ومصالحة

هل وصلت حماس لحسم الملفات المعقدة ؟
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اأحم��د  ال��راأي  موف��د   – املكرم��ة  مك��ة 
املدهون

اأينما و�سع��ت قدمك يف بيت اهلل احلرام، 
وجدت �سيوف الرحمن يت�سابقون ل�سربة 
ماء من زمزم، ففي كل ركن وزاوية هناك، 
عّمال �سقاية، وحاويات مربدة تعمل على 

مدار ال�ساعة ل�سقيا احلجاج.
م��اء زمزم املب��ارك والذي يق��ع بئره على 

بعد 20 مرا من الكعبة امل�سرفة، يتبارك 
ب��ه امل�سلمون حول العامل مل��ا جاء فيه من 
اأحاديث عن النبي حممد �سلى اهلل عليه 

و�سلم.
تغ��ذي اأك��ر م��ن 8 اآلف ب��رادة، و733 
�سنب��ورا م��ن ماء زم��زم عددا م��ن املواقع 
داخ��ل امل�سج��د احل��رام، اإذ تت��م تعبئتها 
بالثل��ج  وتربيده��ا  م�ستم��رة،  ب�سف��ة 

امل�سن��وع م��ن مياه زم��زم يف م�سن��ع خا�س 
لي�سرب منها احلجاج واملعتمرون.

واأك��دت البح��وث احلديث��ة، اأن ماء زمزم 
ل��ه خ�سائ���س جتعل��ه منفردا ع��ن جميع 
اأن��واع املياه يف العامل، م��ا يجعل الكثرين 
لال�ست�سف��اء،  وي�ستخدمون��ه  ي�سربون��ه 
لقول��ه �سل��ى اهلل عليه و�سل��م " ماء زمزم 

ملا �ُسرب له".

ووفق��ا للدرا�س��ات الأخ��رة، ف��اإن العيون 
املغذي��ة للبئ��ر ت�س��خ ما ب��ني 11 اإىل 18 
لرا يف الثاني��ة الواحدة، فيما يبلغ عمق 

البئر 30 مرا.
وماء زم��زم حلو الطعم جميل املذاق رغم 
زي��ادة الأم��الح املتواج��دة بداخل��ه لكن 

�ساريه ل ي�سعر مبلوحته
وتفج��ر بئ��ر زم��زم لنب��ي اهلل اإ�سماعي��ل 

واأمه هاجر التي �سعت بني ال�سفا واملروة، 
حني تركها �سيدنا اإبراهيم يف واد غر ذي 

زرع هناك.
و�سكلت اململكة العربية ال�سعودية �سابقا 
املوح��د"، وتتلخ���س  الزمازم��ة  " مكت��ب 
مهمت��ه يف �سقي��ا حجاج بي��ت اهلل احلرام 
باأح��دث الو�سائل التقنية، ومنع التكد�س 

والزدحام.

مكة املكرمة – اأحمد املدهون
توا�س��ل البعث��ات املرافق��ة حلج��اج بي��ت 
�سي��وف  خدم��ة  يف  تاألقه��ا  احل��رم  اهلل 
الرحم��ن، وتق��دمي كل م��ا يل��زم يف �سبيل 

توفر جو من الراحة والطماأنينة لهم.
البعثة الطبية، كان لها دور بارز يف خدمة 
احلج��اج، خ�سو�سا اأن الفئة الكربى منهم 
ه��ي من كب��ار ال�س��ن، املحتاج��ني للرعاية 

امل�ستمرة.
موفد ال��راأي جتول يف غرف��ة ال�ستقبال 
والك�سف اخلا�سة بالبعثة، والتي ل تكاد 
تخلو م��ن املراجعني من احلجاج القادمني 

للك�سف الطبي، وتلقي العالج الفوري.
د. كم��ال خطاب رئي�س البعثة الطبية يف 
املحافظ��ات اجلنوبي��ة اأو�س��ح اأن البعث��ة 

مكون��ة م��ن 24 طبيبا وممر�س��ا، موزعني 
على جميع التخ�س�سات، مبا فيها الباطنة 

والعناية املكثفة والعظام.
 4 يف  تعم��ل  البعث��ة  اأن  خط��اب  وب��ني 
عيادات يوميا بنظ��ام فرتني وعلى مدار 
12 �ساع��ة، بالإ�ساف��ة للعمل يف حالت 
الط��وارئ الليلية م��ن خ��الل ا�ستدعائهم 

لغرف احلجاج املر�سى.
وق��ال يف حدي��ث م��ع موف��د ال��راأي ملك��ة 
املكرم��ة، اإن كب��ار ال�س��ن لديه��م اأمرا���س 
مزمن��ة حتت��اج لرعاي��ة �سحي��ة خا�س��ة 
ومتوا�سل��ة، م�س��را اإىل اأن اأف��راد البعثة 
يقوم��ون مبعاينة احلج��اج داخل غرفهم 
للك�سف عنهم والطمئن��ان عليهم اإن لزم 

الأمر.

كم��ا تعمل البعث��ة على تق��دمي الن�سائح 
والإر�سادات الطبية للحجاج، ملنع حدوث 
مر�سي��ة،  م�ساعف��ات  اأو  تط��ورات  اأي 
ارتف��اع درج��ات احل��رارة  م��ع  خ�سو�س��ا 

والزدحام ال�سديد عند احلرم املكي.

الطارئ��ة  احل��الت  نق��ل  يج��ري  كم��ا 
اإىل  العي��ادة،  ق��درة  ع��ن  واخلارج��ة 
م��ن  مبرافق��ة  ال�سعودي��ة  امل�ست�سفي��ات 
البعثة الإدارية التابعة لوزارة الأوقاف.

الأدوي��ة  بتواف��ر  خط��اب،  د.  وطم��اأن 
وامل�ستهلكات الطبية ب�سكل كبر، مبينا اأن 
البعث��ة تعاين من 200 ل��� 300 حالة يف 

العيادة الواحدة.

اخلدم��ة  بتق��دمي  �سعادت��ه  ع��ن  وع��رب 
اأن  للحج��اج و�سي��وف الرحم��ن، معت��ربا 
ذل��ك �س��رف ل��ه، ليك��ون ثواب��ه عند اهلل 

م�ساعفا.
اأم��ا املراجع��ون فق��د ثمنوا عم��ل البعثة 
الطبي��ة، مقدم��ني �سكره��م لالأطباء على 
ال��دوؤوب  وعمله��م  الدائ��م،  تواجده��م 

خلدمة املر�سى.
م��ن ناحيت��ه قال مدي��ر عام احل��ج عادل 
الطبي��ة، تعم��ل  البعث��ة  اإن  ال�سواحل��ة، 
يف الفن��ادق الأربع��ة الت��ي يتواج��د فيها 
احلج��اج، ويتناوب��ون على العم��ل يف هذه 

العيادات الأربع.
واأو�س��ح اأن��ه ج��رى التوا�س��ل من��ذ اليوم 
لأر���س  الطبي��ة  البعث��ة  لو�س��ول  الأول 

مك��ة، مع بع���س اجلهات لتوف��ر الأدوية، 
وبالفعل مت توفرها ب�سكل كبر وكاف.

واأ�س��ار اإىل اأن الأطب��اء، عمل��وا قبل �سفر 
احلج��اج عل��ى اإ�س��دار بطاق��ات تت�سم��ن 
نوعي��ة الأدوي��ة الت��ي يحتاجه��ا املر�سى 
منه��م، وم��ا ه��ي الأمرا���س الت��ي يعان��ون 

منها، ليتم توفر الأدوية املنا�سبة.
واأك��د اأن الأطب��اء يقوم��ون بعم��ل ممي��ز 
وممت��از، مقدم��ا �سك��ره اجلزي��ل لهم على 
كاه��ل  ع��ن  التخفي��ف  يف  جمهوده��م 

احلجاج.
تكام��ل مميز ب��ني البعثات، كل��ه ي�سب يف 
توف��ر اأك��رب قدر م��ن الراح��ة اجل�سدية 
والنف�سي��ة للحجاج، لي��وؤدوا �سعائر احلج 

باأف�سل �سحة ممكنة.

بئر زمزم .. معجزٌة تجود بمائها منذ 4 آالف عام

البعثة الطبية.. رعاية متكاملة لحجاج قطاع غزة
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عب��د  فل�سط��ني   - ال��راأي   – غ��زة 
الكرمي:

"الق�س��اء  �سيا�س��ة  وت��رة  ارتفع��ت 
والتف��رد بالق��رار الفل�سطين��ي" التي 
ال�سلط��ة  رئي���س  ينتهجه��ا  ي��زال  ل 
من��ذ  عبا���س  حمم��ود  الفل�سطيني��ة 
وحماولت��ه  احلك��م،  �س��دة  تولي��ه 
قرارات��ه  فر���س  يف  امل�ستميت��ة 
يعار���س  م��ن  كل  �س��د  القمعي��ة 
�سيا�ساته "املجحفة" بحق �سخ�سيات 

فل�سطينية.
و�سن عبا���س حملة اإق��الت مفاجئة 
ووطني��ة  فتحاوي��ة  قي��ادات  بح��ق 
ا�ستم��رت  حي��ث  الأول،  ال�س��ف  م��ن 
احلمل��ة باإقال��ة تي�سر خال��د رئي�س 
وعي�س��ى  املغرب��ني،  �س��وؤون  دائ��رة 
قراق��ع رئي�س هيئ��ة �س��وؤون الأ�سرى 
واملحرري��ن، واإحال��ة للتقاع��د رئي�س 
واجلرح��ى  ال�سه��داء  اأ�س��ر  موؤ�س�س��ة 
حمم��د النحال "اأبو ج��ودة"، وكذلك 
الإقال��ة املفاجئة لنا�س��ر القدوة من 
موقعه رئي�سا ملوؤ�س�س��ة يا�سر عرفات، 
والثقاف��ة  الإع��الم  مل��ف  و�سح��ب 

والتعبئة الفكرية منه.
اإقال��ة قراقع من من�سبه، جاءت بعد 
اأيام من ت�سريح��ات انتقد فيها وقف 
روات��ب اأ�س��رى قط��اع غ��زة، وو�سف��ه 

للعقوب��ات على قطاع غزة باملجحفة، 
فيم��ا مت��ت اإحال��ة النح��ال للتقاع��د 
وب��ني  بين��ه  خالف��ات  ن�س��وب  عق��ب 
م�ست�س��ار الرئي���س لل�س��وؤون الديني��ة 
حمم��ود الهبا���س، وذلك عق��ب رف�س 
الأول اإ�ساف��ة اأك��ر م��ن 150 ا�سم��ا 
للحج على بند مكرم��ة ال�سهداء وهم 
لي�س��وا بعوائ��ل �سه��داء، وا�ستبدالهم 

بعوائل �سهداء من غزة.

إقصاء وتفرد
وي��رى حملل��ون ومراقب��ون اأن رئي�س 
ال�سلطة حمم��ود عبا�س ي�سعى بكافة 
ال�سيا�س��ي  بالق��رار  للتف��رد  الط��رق 
الفل�سطين��ي، ويح��اول اإق�ساء كل من 
يح��اول خمالفته يف الآراء واملواقف، 
تف�سي��ل  اإىل  يعم��د  اأن��ه  موؤكدي��ن 
النظام ال�سيا�س��ي مبقايي�سه اخلا�سة 

التي تنا�سب نهجه.
ال�سيا�س��ي  واملحل��ل  الكات��ب  ويوؤك��د 
م�سطفى ال�سواف، اأن حملة الإقالت 
املفاجئ��ة لرئي���س ال�سلط��ة حمم��ود 
عبا���س ته��دف اإىل التف��رد بالق��رار 
امل�ستم��رة  وحماولت��ه  الفل�سطين��ي، 
املواق��ف  يخالف��ه  م��ن  كل  لإق�س��اء 
والآراء، وه��ي طريق��ة يتعام��ل به��ا 

عبا�س �سد معار�سيه.

وبخ�سو���س اإقال��ة قراق��ع والنح��ال 
قي��ادات  كونه��م  رغ��م  والق��دوة 
فتحاوي��ة م��ن ال�س��ف الأول، يق��ول 
ال�سواف يف حديث ل�"الراأي": عبا�س 
ميار���س �سيا�سة الق�ساء بحق كل من 
يعار�سه، حت��ى يف حال كانوا يتبعون 
حلرك��ة فت��ح"، مو�سح��ا اأن��ه يف حال 
ا�ستم��راره على تل��ك ال�سيا�سي��ة فاإن 
حرك��ة  اإىل  �ستتح��ول  فت��ح  حرك��ة 

حممود عبا�س.

صراع الوالء لعباس
ال�سيا�س��ي  واملحل��ل  الكات��ب  ويتف��ق 
معت��ربا  �سابق��ه،  م��ع  خل��ف  �سمي��ح 
ق��رارات عبا���س الأخ��رة ا�ستم��رارا 
ل�سيا�س��ة الق�ساء والتف��رد بالقرار، 
باعتب��ار اأن ه��ذا الأمر لي���س جديدا 

عليه.
حديث��ه  يف  خل��ف  ذك��ره  م��ا  ووفق��ا 
ل�"ال��راأي"، فاإن الرئي���س عبا�س منذ 
ي�سم��ى  م��ا  وحلق��ه  ال�ساب��ع  املوؤمت��ر 
املجل���س الوطن��ي عم��د عل��ى تف�سيل 
النظام ال�سيا�س��ي مبقايي�سه اخلا�سة 
م�ست�سه��دا  نهج��ه،  تنا�س��ب  الت��ي 
باإق�س��اء عبا�س لتي�س��ر خالد رئي�س 
دائرة �س��وؤون املغربني وتكليف نبيل 
�سع��ت ب�سكل موؤق��ت باإدارته��ا، وذلك 

قبل اإقالة قراقع والنحال.
وي�سيف: "عمليا مت اإق�ساء معار�سي 
عبا�س ب�س��كل كامل وبطرق خمتلفة، 
اأك��ر ولء  اأيهم��ا  وه��و �س��راع عل��ى 
ولنهج��ه،  �سخ�سي��ا  عبا���س  ملحم��ود 
وم��ن هنا ياأت��ي تدوير وتغي��ر بع�س 
املهام لبع�س الوجوه، والعملية تخرج 
ع��ن كونها مال�سنات ع��رب الهواتف اأو 

غره".
خل��ف  ي��رى  قراق��ع،  اإقال��ة  وح��ول 
تي��ار  عل��ى  حم�س��وب  الرج��ل  اأن 
القيادي الب��ارز يف حركة فتح مروان 
م��ن  الأ�س��رى  مل��ف  واأن  الربغوث��ي، 
اأه��م امللفات، وبالت��ايل اإعفاء قراقع 
وتكلي��ف اأح��د غ��ره ه��و ا�سته��داف 
للحرك��ة الأ�سرة و�س��رب ع�سفورين 
لل�سغ��ط  ا�ستجاب��ة  اأولهم��ا  بحج��ر، 
تعاليم��ه  ينف��ذ  ال��ذي  الأمريك��ي 
اإىل  م�سرا  "عبا�س" خطوة بخطوة، 
اأن اله��دف الث��اين فه��و التخل���س من 
معار�سيه واملوالني ملروان الربغوثي.

وبح�سب حديث املحلل ال�سيا�سي، فاإن 
عبا���س قلق م��ن اأي دور للربغوثي يف 
اإىل  بالإ�ساف��ة  القادم��ة،  املرحل��ة 
كونه يريد اأن يوؤمن النظام ال�سيا�سي 
بع��د رحيل��ه ل�سم��ان ع��دم مالحقته 
ومالحقة اأبن��اوؤه قانوني��ا بخ�سو�س 

ال��روة وق��رارات اأخ��رى، وذلك وفق 
تعبره.

ج��ودة  اأب��و  باإقال��ة  يتعل��ق  وفيم��ا 
النح��ال، "فعل��ى م��ا يب��دو اأن رئي���س 
ال�سلط��ة حمم��ود عبا���س يعترب غزة 
وكل من يقيم فيه��ا متاآمر عليه وعلى 
بطانت��ه، يف حني اأن م�ست�سار الرئي�س 
لل�سئ��ون الديني��ة حمم��ود الهبا���س، 
يلع��ب دور الع��راب ملحم��ود عبا�س يف 
اأك��ر م��ن ق�س��ة وق�سي��ة"، ح�سب ما 

قال خلف.
اأن اإقال��ة قراق��ع والنح��ال  ويعت��رب 
لي�س��ت الأوىل ول��ن تك��ون الأخ��رة، 
ال��ذي  التاآم��ر  باأ�سل��وب  م�ست�سه��دا 
انتهجت��ه ال�سلط��ة �س��د زكري��ا الأغا 
م�س��وؤول مل��ف الالجئ��ني يف منظم��ة 
التحرير ملجرد وقوفه �سد اجراءات 

عبا�س جتاه غزة.
حمم��ود  ال�سلط��ة  رئي���س  ويفر���س 
عبا���س، من��ذ �سه��ر مار���س م��ن الع��ام 
املا�س��ي )2017( اإج��راءات عقابية 
�س��د قط��اع غ��زة، م��ن بينه��ا تقلي�س 
اإم��دادات  ووق��ف  املوظف��ني  روات��ب 
جان��ب  م��ن  القادم��ة  الكهرب��اء 
ووق��ف  القط��اع،  اإىل  الحت��الل 
رواتب الأ�سرى وال�سهداء، وتخفي�س 

التحويالت املر�سية ملر�سى غزة

أقال تيسير خالد وعيسى قراقع وأبو جودة النحال وناصر القدوة:

اإلقصاء والتفرد بالجملة لكل من يعارض سياسات عباس
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غزة- الراأي _ اآلء النمر
اجلامع��ات  طلب��ة  تخ��رج  مو�س��م  يف 
الفل�سطيني��ة يف �سي��ف2018، تع��م 
املبتهج��ة  الأكادميي��ة  احلف��الت 
م��ن  الطلب��ة  م��ن  الآلف  بتخري��ج 
كاف��ة التخ�س�سات العلمي��ة املختلة، 
وجت��ري مرا�س��م الحتف��الت عل��ى 
والربتوكولي��ة،  الر�سمي��ة  هيئته��ا 
مب�ساركة اأهايل الطلبة ومتييز اأوائل 
الطلبة بالتكرمي ومنح بع�سهم فر�س 
للعم��ل بح�سب حاجة ال�س��وق لبع�س 

التخ�س�سات.
بث��وب  اخلريج��ة  تل��ك  تنت�س��ب 
جمه��ور  اأم��ام  واقف��ة  تخرجه��ا 
احلا�سرين واخلريج��ني اأمثالها لهذا 
نف�سه��ا  بالتح��دث ع��ن  تب��داأ  الع��ام، 
والتعري��ف ع��ن طبيع��ة تخ�س�سه��ا، 
اجلمه��ور  يب��داأ  عجيب��ة  وبطريق��ة 
ين�سد لتفا�سيل حديثها بدقة، والتي 
تخب��ئ بني �سطوره��ا العفوي��ة وجعًا 
م�ساعف��ًا عا�ست��ه ب��كل م��ا اأوتيت من 
حي��اة. اخلريجة اأمل اأك��رم ا�سكايف، 

خريج��ة م��ن كلي��ة الربي��ة تعلي��م 
اأ�سا�س��ي، :"لن��ا يف كل منا�سبة جرحا 
غائرًا، فم��ع �سربات احلرب الأخرة 
على غزة وعلى ح��ي ال�سجاعية على 
حكاي��ة  لن��ا  كان  اخل�سو���س،  وج��ه 
وج��ع وفقد وت�سريد ودمار، فكان اأبي 
واأخ��ي عبدالرحمن طال��ب اجلامعة 
التواأم��ني  واأ�سقائ��ي  الإ�سالمي��ة، 
اأن���س و�سعد ط��الب الثانوي��ة العامة، 
وثالث��ة م��ن اأبن��اء اأعمام��ي"، حكت 

اخلريجة اأمل.
اإىل  ع��اد  وال��كل  احل��رب  "انته��ت 
بقين��ا  نع��د،  مل  نح��ن  اإل  مكان��ه، 
�ست��ات  يجم��ع  بي��ت  دون  م�سردي��ن 
الوج��ع  ه��ذا  رغ��م  ولك��ن  اأج�سادن��ا، 
�سامدي��ن  �سابري��ن  بقين��ا  اأنن��ا  اإل 
ثابتني وجنحت رغ��م كل ما اأمّل بنا"، 
قالت وهي ت�سدل دموعها احلرة على 
وجنتيه��ا وتفتخر باأنه��ا ح�سلت على 

تقدير امتياز.
م�س��اع��ر مت�سابكة من الفرح واحلزن 
واأنا�سي��د  والبت�سام��ات  والدم��وع 

املقاوم��ة واأغاين الفرح��ة وال�سرار 
العل��م  درب  عل��ى  ال�ستم��رار  عل��ى 
والنج��اح والتحدي، هي �س��ورة تربز 
طلب��ة  به��ا  ي�س��ارك  حفل��ة  كل  يف 

اجلامعات يف قطاع غزة.
اخلريج��ة دالي��ا ع��وين املده��ون مل 
تبتع��د كث��رًا ع��ن م�سه��د اأم��ل، وهي 
خريجة م��ن تخ�س�س اإر�س��اد تربوي 
ونف�سي من اجلامعة الإ�سالمية تقول 
:"ب��داأت ق�سة جناحي بع��د انتهائي 
م��ن الثانوي��ة الع��ام وح�س��ويل عل��ى 
مع��دل %84، وبداأت اأول عام درا�سي 
لك��ن ال��زواج والأطفال كان��وا اأ�سبابًا 

مانعة يف اإكمال م�سواري اجلامعي".
تكمل املدهون :"بعد اإجنابي لأربعة 
م��ن الأطف��ال، توفي��ت طفلت��ي وه��ي 
ر�سيع��ة وبعده��ا وقعت احل��رب على 
غزة وهدم بيتنا وت�سردنا كما النا�س 
اأجمع��ني، اإل اأن حلمي بقي يف داخلي 
باجلامع��ة  بالدرا�س��ة  األتح��ق  ب��اأن 
الإ�سالمي��ة وها اأن��ا الي��وم اأقف وقد 
ث��الث  غ�س��ون  يف  درا�ست��ي  اأنهي��ت 

�سن��وات، فحققت جناح��ًا فائقًا �سجل 
ل�سال��ح زوج��ي واأطف��ايل واأهلي وكل 
من وقف داعمًا مل�سرتي التعليمية".

ابتهاج
غ��رت  مغاي��رة  اأخ��رى  م�ساه��د  ويف 
موازي��ن الدم��وع اإىل دم��وع مبتهجة، 
و�س��ط حفالت التخ��رج وحولتها اإىل 
قاعة اأفراح مبهجة يعمها الت�سفيق، 
م�سهد جت�س��د يف خريج��ني اثنني من 
كلي��ة الهند�س��ة تخرج��ا مع��ًا واأعلنا 
خطوبتهم��ا، م��ا ا�ستع��دى واب��اًل م��ن 
الزغاري��د م��ن اأف��واه الأمه��ات ور�سم 
احل��ار  الت�سفي��ق  وتع��ايل  الف��رح 

وت�سدر اأغاين الفرح لهذا امل�سهد.
وعرو�س��ه  قاع��ود  حمم��د  العري���س 
يخطط��ا  مل  �سعي��د،  رب��ا  اخلريج��ة 
له��ذه املنا�سب��ة اإل اأن الق��در كان ق��د 
خب��ئ لهم��ا مفاج��اأة �س��ارة مفرح��ة، 
زادت احلفل ابتهاجًا، لتخلد ق�ستهما 
اأجم��ل  واأنه��ا  تخرجهم��ا  تاري��خ  يف 

املنا�سبات التي ح�سال عليها.

وب��رزت العدي��د م��ن ق�س���س النجاح 
املبه��رة واملفاج��اأة لع�س��رات الطلب��ة 
وال��ذي كانوا جنوم تعبهم وحفالتهم 
له��ذا العام، والعدد الأك��ر �سعفا من 
الطلب��ة هم الذين اآث��روا على اإخفاء 
ق�س�س حتديهم للواقع ب�سعوباته يف 
دواخلهم، ليبقوا عليها من احلافظني 
لعله��م ي�ستطيع��وا اإكم��ال دربه��م كما 
و�سلوا حلظة التخرج واإنهاء حياتهم 

العلمية.
وت�ستع��د اجلامع��ات الفل�سطيني��ة يف 
ه��ذه الأي��ام يف تنظي��م �سب��ه يوم��ي 
كاف��ة  م��ن  الطلب��ة  اآلف  لتخري��ج 
م��ع  العلي��ا،  العلمي��ة  التخ�س�س��ات 
متنيها ب��اأن يلق��ى الطلب��ة م�ستقبلهم 
امل�س��رق يف ظ��ل ال�سعوب��ات والزمات 
واحل�س��ار املطب��ق عل��ى القط��اع، م��ا 
يدفع للمطالبة بدع��م فوري مل�ساريع 
الت�سغي��ل املوؤق��ت وم�ساري��ع تنموي��ة 
ت�ساع��د اخلري��ج عل��ى امل�ساهم��ة يف 
علم��ه وما ح�سل عليه خ��الل �سنوات 

درا�سته اجلامعية.

حفالت التخرج .. مزيج بين االبتهاج والدموع الحارة
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يب��دو اأّن الأزمات جتد لها اأفق��ًا يف التمدد على 
�سط��ح احلي��اة اأك��ر فاأكر كلما م��ّر عام جديد 
عل��ى قط��اع غ��زة، فه��ذا الع��ام اأك��ر تقلي�س��ًا 
ل�سعائر الأ�ساحي ب�سكل ملحوظ وملمو�س، فلم 
تعد ت�سمع �سوت��ًا لالأ�سحية التي ت�سبق ذبحها 
باأ�سبوع على الأقل وهي متالأ حوا�سل اجلران، 
ومل تع��د تلح��ظ تزاحم امل�سرين اأم��ام املزارع 
واحلق��ول التي حتوي مئ��ات الآلف من املواعز 

والعجول واجلديان. 
يتقاط��ع عيد الأ�سح��ى مع بداية ع��ام درا�سي 
جدي��د يط��ل على طلب��ة املدار���س واجلامعات، 
م��ا يوقع املواط��ن الفل�سطيني ب��ني فقره لالأول 
يدفع��ه  ال��ذي  الأم��ر  للث��اين،  حال��ه  و�سي��ق 

لال�ست�سالم بكل ما اأوتي من �سرب.
وحتت��ار الأزم��ات على م��ن ت�سر ب�سي��ق حالها 
وثق��ل وزنه��ا، ه��ل ت�سي��ب العاطلني ع��ن العمل 
من��ذ م��ا يزي��د ع��ن �سبع��ة ع�س��ر عام��ا، اأم هل 
ت�س��رب على اأوت��ار املوظفني الذين ه��م باأم�س 
احلاج��ة خلرب يحمل بني �سطوره نباأ عن موعد 

ل�سرف اأن�ساف رواتبهم امل�ستحقة، اأم هل ت�سر 
عل��ى اأ�سحاب �سيكات ال�س��وؤون التي ت�سرف كل 
مئة ي��وم، اأم هل ترمي ثق��ل اأحمالها على ذوي 
الأ�سرى وال�سهداء التي جتري �سدهم عقوبات 

اأرزاقهم؟. قطع  اهلل" ب�  "رام 
ل حيل��ة للفل�سطيني يف قطاع غزة اإل اأن يفتح 
ب��اب فمه لكل ما يراه دون تعليق، دون اأحاديث 
ل فائ��دة منه��ا ول جتل��ب معه��ا �س��وى املزي��د 
م��ن غ�س��ة يف القل��ب وترف��ع من�س��وب التفك��ر 
ب��كل ما ه��و اآت، ول مالم��ح لعي��ده القريب ول 
بهج��ة ي�ستطي��ع �سنعها لأطفال��ه لأجل عامهم 

الدرا�سي اجلديد.

أبواب أخرى
ا�ستقب��ال  عل��ى  العائ��الت  بع���س  اعتم��اد 
امل�ساع��دات ال�سنوي��ة والت��ي تخت���س بك�س��وة 
العي��د اأو حت��ى ك�س��وة املدر�س��ة، جتعلها تطيل 
فمهم��ا  ل��ه،  حيل��ة  ل  ال��ذي  �سربه��ا  اأنفا���س 
كان مق��دار ب��ذل جهده��ا القا�س��ر ع��ن تلبي��ة 
احتياجاته��ا لإ�سفاء مالمح لع��ام يتقاطع فيه 

العي��د والع��ام الدرا�س��ي ل��ن ت�ستطي��ع اليفاء 
اأق��الم  في��ه  حت�س��ل  ب�سيط��ة  ب�س��واكل  �س��وى 
ر�سا���س لي�س اأكر م��ن ذل��ك. ويف ذات ال�سياق 
يقول حممد البكري اأحد موظفي جلنة الزكاة 
اخلا�سة مبنطقة �سم��ال قطاع غزة ل�"الراأي"، 
:"مل تعد جلان الزكاة تعمل بالن�ساط والدعم 
ال�ساب��ق، فق��د تقل�س��ت الأم��وال ال��واردة اإىل 
�سنادي��ق امل�ساعدات اخلا�سة بالأ�سر امل�ستورة، 
وه��ذا م��ا يحجم عملن��ا ويقل��ل لئح��ة الأ�سر 
امل�ستفي��دة، كم��ا يح�س��ر امل�ساع��دة فق��ط على 

ك�سوة املدرا�س عالوة على ك�سوة العيد.
ويوؤك��د البكري على اأن الع��ام املا�سي على �سوء 
حال��ه القت�س��ادي، اإل اأنه يبق��ى اأف�سل بكثر 
م��ن العام احل��ايل، والذي تتمدد في��ه الزمات 
وتتعم��ق، ويزي��د الفل�سطين��ي فق��رًا وحاج��ة 
لكل ما هو اأ�سا�س��ي ورئي�سي يف حياته اليومية، 
م�س��رًا اإىل اأن عم��ل جلان ال��زكاة يف القطاع ل 
ميكن��ه ال�سيط��رة عل��ى كل ما حتتاج��ه الأ�سر، 
امل�ساع��دات  طبيع��ة  بح�س��ب  قا�س��رًا  ويبق��ى 

اخلرية �سواء كانت داخلية اأو خارجية.

وي�سف البكري الو�س��ع القت�سادي باملتدهور، 
خا�س��ة مع اختن��اق املعابر وتعط��ل العديد من 
الأعم��ال ب�سب��ب الأو�س��اع العامة، م�س��رًا اإىل 
ارتب��اط الأزم��ات ببع�سه��ا ك�سل�سل��ة متتابع��ة 
ومتتالية، واأن كل اأزمة لها عواقب واآثار بعيدة 
وعميق��ة ج��دًا ت�سيب ال��كل الفل�سطين��ي مهما 

كان بعيدًا عنها. 
يف نهاية املط��اف الطفل الفل�سطين��ي واأ�سقائه 
اإل  البن��ات والأولد، ل تت�س��ع خميلته��م  م��ن 
اأن  بال�س��رورة  لي���س  ب�سيط��ة  عي��د  لك�س��وة 
اأن  امله��م  يائه��ا،  اإىل  األفه��ا  م��ن  كامل��ة  تك��ون 
تك��ون جدي��دة، وت��زداد اأحالمهم ثق��اًل بطلب 
زي مدر�س��ي جدي��د للب��دء بهم��ة جدي��دة كما 
عامه��م متامًا، هذا كل م��ا يحلم به الأطفال من 
ذوي الأ�س��ر امل�ستورة. ول ميك��ن اأن يتجراأ ذات 
الطف��ل �ساحب الأح��الم ويبيح لأبي��ه باأمنية 
خفّي��ة يف قلب��ه، وه��و اأن ي��رى وج��ه "ماع��ز" 
�سغ��ر مي��الأ �س��وت اأرجاء البي��ت ميتلك��ه اأبيه 
ليمار���س �سعائ��ر عي��د الأ�سح��ى كم��ا ي��رى يف 

ال�سوارع وعلى �سا�سات التلفزة.

أمام موسمي األضاحي والعام الدراسي .. 
غزيون بجيوب فارغة
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
مل تتوقف حم��اولت اأمريكا عند دعم 
الحت��الل الإ�سرائيل��ي يف �سراع��ه مع 
الفل�سطيني��ني، بع��د اأن اع��رف رئي�سها 
عا�سم��ة  بالقد���س  ترام��ب  دونال��د 
لإ�سرائي��ل ونق��ل ال�سف��ارة الأمريكي��ة 
للقد���س، اإمن��ا حت��اول يوم��ا بع��د ي��وم 
ممار�س��ة البت��زاز ال�سيا�س��ي من خالل 
جتمي��د اأو تقلي���س امل�ساع��دات املالي��ة 
الت��ي  الفل�سطيني��ة  لل�سلط��ة  املقدم��ة 
تع��اين م��ن اأزم��ات وعج��ز يف امليزاني��ة 

العامة لها.
الأمركي��ة  اخلارجي��ة  وزارة  واأعلن��ت 
ي��وم اأم���س، اأن اإدارة الرئي���س دونال��د 
 200 اأك��ر م��ن  اإلغ��اء  ترام��ب ق��ّررت 
�سة  ملي��ون دولر من امل�ساع��دات املخ�سّ
الغربي��ة  ال�سف��ة  يف  للفل�سطيني��ني 
وقط��اع غزة، واأن هذه الأموال �ستذهب 
الآن اإىل م�ساري��ع ذات اأولوية كربى يف 

اأماكن اأخرى".

ضغوطات وابتزاز سياسي
ويوؤكد حملل��ون �سيا�سيون واقت�ساديون 
ومراقبون اأن تقلي�س امل�ساعدات املقدم 
اقت�سادي��ة  �سغوط��ات  ه��ي  لل�سلط��ة 
�سيا�سي��ة،  مواق��ف  لنت��زاع  جدي��دة 

مو�سح��ني اأن زي��ادة ال�سغوط قد يدفع 
اأخ��رى  بال�سلط��ة للبح��ث ع��ن بدائ��ل 
والعتم��اد  والدخ��ل  امل��وارد  لزي��ادة 
ال�ستقاللي��ة  وبالت��ايل  ال��ذات،  عل��ى 

القت�سادية.
ويق��ول الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�سي اإياد 
جرب:" ما يحدث �سغط متار�سه الدارة 
المريكي��ة وهو ي�سبه م��ا مار�سته على 
الرئي���س الراح��ل يا�سر عرف��ات اأثناء 
عودت��ه م��ن كام��ب ديفيد ع��ام 2000 
م��ع مراع��اة الفرق ب��ني برنامج عرفات 

ال�سيا�سي وبرنامج عبا�س".
وي�سيف يف حديث��ه ل�"الراأي"، اجلميع 
ي��درك ب��اأن ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة مل 
تعد متتل��ك اأي م��ن اأوراق ال�سغط، لكن 
الأمريكي��ة  الإدارة  اأن  اإل  ذل��ك  رغ��م 
اأن  اىل  ت�سع��ى  الإقليمي��ة  والأط��راف 
تك��ون قي��ادة ال�سلطة جزء م��ن عملية 

التهدئة مع قطاع غزة.
حل��وارات  عبا���س  رف���س  ظ��ل  "ويف 
ف��اإن  امل�ساحل��ة،  �سيم��ا  ول  القاه��رة 
الإدارة الأمريكي��ة ت�سع��ى م��ن خ��الل 
علي��ه  ال�سغ��ط  اىل  الأم��وال  وق��ف 
غ��زة  قط��اع  اىل  لإعادت��ه  كمحاول��ة 
ع��ن طري��ق امل�ساحل��ة، خا�س��ة واأن كل 
يف  حما���س  حك��م  ا�سق��اط  حم��اولت 

غ��زة ب��اءت بالف�س��ل، واأغل��ب الظن اأن 
ال�سلط��ة  وج��ود  اأن  تعتق��د  ا�سرائي��ل 
يف غ��زة ه��و اخلي��ار املنا�س��ب لأن حكم 
الكث��ر  منحه��ا  ال�سف��ة  يف  ال�سلط��ة 
وازده��ار  وال�ستق��رار  اله��دوء  م��ن 
امل�ستوطن��ات دون اأي معار�س��ة من قبل 

ال�سلطة"، ي�سر جرب.
ووفق م��ا ذكره ف��اإن الدارة الأمريكية 
ال�سلط��ة  اإ�سق��اط  يف  اأي�س��ا  ترغ��ب  ل 
اأو انهياره��ا يف ال�سفة،لأنه��ا ل��ن توقف 
يف  الأم��ن  لق��وى  املقدم��ة  امل�ساع��دات 
ال�سف��ة به��دف احلفاظ عل��ى التن�سيق 
الأم��وال  اأوقف��ت  اأنه��ا  غ��ر  الأمن��ي، 
املوجه��ة لعملي��ة التنمي��ة وامل�ساعدات 

املختلفة.
وبح�س��ب املحل��ل ال�سيا�سي ف��اإن اأمريكا 
قدمت نحو 700 ملي��ون دولر لل�سلطة 
�سنوي��ا يف عه��د اأوبام��ا، ولكنه��ا و�سل��ت 
اىل 450 ملي��ون يف عه��د ترامب، وتلك 
الأم��وال متثل نح��و 15 % م��ن موازنة 
رئي���س  قي��ام  م��ن  حم��ذرا  ال�سلط��ة، 
ال�سلط��ة حممود عبا���س با�ستغالل هذا 
الأم��ر لإق��رار عقوب��ات جدي��دة عل��ى 
غزة وموظفيها بداعي �سعف امليزانية، 
لفت��ا يف ال�سي��اق ذات��ه اإىل اأن��ه �سب��ق 
واأن مت اقتط��اع الكث��ر م��ن خم�س�سات 

وروات��ب املوظفني، وق��د حتمل موظفي 
غ��زة وال�سهداء واجلرح��ى كل الأزمات 

املالية.
وم��ن ناحية اقت�سادي��ة، يتابع قوله:" 
الدع��م  وق��ف  يوؤث��ر  اأن  املمك��ن  م��ن 
الأمريك��ي على عملية التنمية وارتفاع 
مع��دلت البطال��ة يف ال�سف��ة الغربية، 
تك��ون  الغال��ب  يف  الم��وال  ه��ذه  لأن 
موجه��ة لقطاعات خدماتية وت�سغيلية 
لك��ن ال�سلط��ة تتخذه��ا ذريع��ة لإقرار 

املزيد من العقوبات على غزة".

استقالل اقتصادي
من جهت��ه يقلل اخلب��ر القت�سادي د. 
معني رج��ب، من اإمكاني��ة تاأثر تقلي�س 
امل�ساع��دات املالي��ة ع��ن الفل�سطينيني، 
مو�سح��ا اأن التاأثر لن يك��ون كبرا لأن 
املوازن��ة العام��ة لل�سلط��ة الفل�سطينية 
تعاين م��ن عجز م�ستمر، وهو ما �سيدفع 
اأخ��رى  بدائ��ل  ع��ن  للبح��ث  ال�سلط��ة 

لزيادة الدخل واملوارد.
رب  ل�"ال��راأي":  حديث��ه  يف  وي�سي��ف 
�س��ارة نافع��ة، وعل��ى الفل�سطيني��ني اأن 
ي�سعوا لالعتماد على الذات بدل من اأن 
ينتظروا ما يقدمه الغر من م�ساعدات، 
عل��ى  الق��درة  لديه��م  تك��ون  واأن 

ال�ستقاللي��ة القت�سادي��ة، والعتماد 
على الذات".

ويف تغري��دة له على موق��ع توير، قال 
النائ��ب جمال اخل�س��ري رئي�س اللجنة 
ال�سعبية ملواجهة احل�سار:" اإن تقلي�س 
امل�ساع��دات الأمريكي��ة للفل�سطيني��ني، 
�سغ��وط اقت�سادي��ة جدي��ده ت�ستهدف 
مواق��ف  لنت��زاع  الفل�سطين��ي  �سعبن��ا 
�سيا�سي��ة من خالل وقف متويل م�ساريع 
حيوية يف ال�سفة ويفيِ غزة بقيمة ٢٠٠ 
ملي��ون دولر ر�سدتها الوليات املتحدة 
لهذا الغر�س، وقبلها وقف الدعم املايل 
الأمريكي لالأونروا، وبالتوازي خطوات 
نق��ل ال�سف��ارة الأمريكي��ة اىل القد���س 

وتو�سع ا�ستيطاين".
ب��دوره و�س��ف ال�سف��ر الفل�سطين��ي يف 
وا�سنط��ن، ح�س��ام زملط، ق��رار الإدارة 
الأمركية باإلغ��اء اأكر من 200 مليون 
دولر م��ن امل�ساعدات الأمركية لل�سفة 
"ابت��زاز  باأن��ه  الغربي��ة وقط��اع غ��زة 
�سيا�سي" يوؤكد اأن اإدارة الرئي�س دونالد 
ترام��ب معادي��ة لل�س��الم، واأنه��ا تبن��ت 

اأجندة رئي�س احلكومة الإ�سرائيلية.
وبح�سب زملط فاإن ا�ستخدام امل�ساعدات 
الإن�ساني��ة والتنموي��ة �سالحا لالبتزاز 

ال�سيا�سي لن يجدي نفعا.

وقف المساعدات األمريكية .. ابتزاز سياسي وضغوطات اقتصادية
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غزة- الراأي - اآلء النمر
العقيدة  اإلنا" به��ذه  الرحمة  "ب��اب 
وعق��ول  قل��وب  يف  الرا�سخ��ة 
رباطه��م  يوا�سل��ون  املقد�سي��ون 
وثباته��م عل��ى عتبات ب��اب الرحمة 
ال��ذي يتعر�س للتهويد الفعلي يوميا، 
يف حماول��ة لإغالق��ه ب�س��كل ت��ام يف 
وجه املقد�سي��ني وتخ�سي�سه لدخول 
مالم��ح  واإبع��اد  اليه��ود،  املتطرف��ني 

امل�سلمني من حوله.
موائ��د الإفط��ار التي ت�سبقه��ا اإقامة 
ركع��ات �سالة "ال�سحى" يحافظ على 
ح�سورها املقد�سيون برفقة عوائلهم 
واأطفالهم واأ�سدقائهم ومعارفهم، ولو 
كلفه��م ذل��ك حتم��ًا اعتق��ال اأحدهم 
ومط��اردة البقية وتنغي�س جل�ساتهم 
بالتفريق واإبعاده��م عن عتبات باب 
الرحم��ة، حت��ى اأنه��ا اأ�سح��ت حمط 
اللق��اءات الت��ي يربطها اأه��ل املدينة 

ببع�سهم.
حمور املعرك��ة هذه املرة منطقة باب 

الرحم��ة مبح��اذاة ال�س��ور ال�سرق��ي 
ال�س��رق م��ن  اإىل  للم�سج��د الأق�س��ى 
اإذ ا�ست�سع��ر  م�سل��ى قب��ة ال�سخ��رة، 
الفل�سطيني��ون خط��را يحيط باملكان 
فق��رروا اأخ��ذ زم��ام املب��ادرة لتثبيت 
هويت��ه والتاأكي��د عل��ى اأن��ه ج��زء ل 
يتج��زاأ من امل�سج��د البالغة م�ساحته 

دومنا.  144
ويزع��م امل�ستوطنون اأن باب الرحمة 
كان ي�ستخدم مدخ��ال رئي�سيا للهيكل 
املزع��وم ويقف��ون مبواجهت��ه كاأنه��م 
�سيدخلون من خالله اإىل ما ي�سمونها 
ه��ذه  وت�س��ب  الأقدا���س"،  "قد���س 
املخططات �سمن نوايا تق�سيم امل�سجد 
مكانيا و�سم ب��اب الرحمة وامل�ساحة 

املهجورة حوله اإىل �سيطرته
تخريب

املرافق��ني  الأطف��ال  "ترهي��ب 
بطريق��ة  واإفزاعه��م  لعوائله��م 
�س��وى  جتن��ي  ل  بحت��ة،  احتاللي��ة 
اأطفال اأك��ر اإميانًا بحقه��م ووطنهم 

امل�سل��وب عل��ى م��دار ال�سن��وات الت��ي 
انته��ت وتلك الت��ي يف طريقها اإلينا"، 
بهذه الكلمات عربت املقد�سية جمان 
اأبو عرفة عن الطريقة الب�سعة التي 
ف��رق بها الحت��الل جل�س��ة اإفطارها 
ال�سباحية برفق��ة طفلتها وعائلتها، 
والت��ي اختارت اأن تك��ون على عتبات 

"الرحمة".
وتكم��ل اأب��و عرفة حديثه��ا الذي مل 
يخل��و م��ن تخلي���س نف�سه��ا وعائلتها 
من اأيدي ق��وات الحتالل املدججني 
بالأ�سلح��ة بتهم��ة "ح��ب الأق�س��ى" 
جماع��ي  اإفط��ار  مرا�س��م  واإقام��ة 
الأق�س��ى  امل�سج��د  ه��واء  بن�سم��ات 

املبارك.
ل يخلو يوم��ًا اإل وي�سجل يف جنباته 
ا�سم��ًا لأحد املقد�سيني ال��ذي اأ�سحى 
معتق��اًل يف �سجون الحت��الل، بتهمة 
جتاوز حريته يف التجول اأو اجللو�س 
اأو املبالغ��ة يف اإظه��ار حب��ه وانتمائه 

للم�سجد الأق�سى.

فيما ت�سجل ت��دون �سفحات الأخبار 
املقد�سي��ة  املرابط��ة  ابن��ة  ا�س��م 
خديج��ة خوي���س خ��ربًا ين���س على 
اعتقال ابنتها التي "�سفاء اأبو غالية 
ع�س��ر  الرابع��ة  تتج��اوز  مل  والت��ي 
م��ن عمره��ا، وذل��ك خ��الل ت�سجي��ل 

خروجها من باب الرحمة.
ف�س��ال عن اعتقال ع�سرات املقد�سيني 
واملرابطني وحرا���س امل�سجد، واإيداع 
بع�سهم للجان التحقي��ق الإفراج عن 
اآخرين مع مالحقتهم امل�ستمرة خلف 
خطواته��م ال�سائرة نح��و ن�سرة باب 

الرحمة وحمايته.
يف  الرحم��ة  مق��ربة  وتتعر���س 
الآون��ة الأخرة ل�سل�سل��ة اعتداءات 
ال�ستي��الء  به��دف  اإ�سرائيلي��ة 
عليه��ا، وذل��ك من خالل نب���س القبور 
وحتطيم ال�سواهد، واقتالع الأ�سجار 
الت��ي حوله��ا، يف حماول��ة لل�سيط��رة 
على اأج��زاء منها بغي��ة حتويلها اإىل 

حدائق توراتية للم�ستوطنني.

واقتط��ع الحتالل ج��زءا مهما منها 
تلمودي��ة،  حدائ��ق  اإن�س��اء  ل�سال��ح 
ومنع منذ �سن��وات املقد�سيني من دفن 
موتاه��م فيه��ا، وهي من اأق��دم املعامل 
الإ�سالمي��ة يف القد���س، وت�س��م ب��ني 
�سحاب��ة  م��ن  ع��دد  رف��ات  جنباته��ا 
ر�سول اهلل، ف�سال عن اآلف املوتى من 

اأبناء العائالت املقد�سية.
م��ن  الحت��الل  �سلط��ات  وت�سع��ى 
خ��الل اعتداءاته��ا ه��ذه اإىل طم���س 
املعامل الإ�سالمي��ة العربية وتزييف 
املق��ربة  يف  والواق��ع  احلقيق��ة 
وحتويله��ا  التاريخي��ة،  الإ�سالمي��ة 
توراتي��ة"  وم�س��ارات  "حدائ��ق  اإىل 

للم�ستوطنني.
م��ن  القد���س  مفت��ي  ذل��ك ح��ذر  ويف 
الحت��الل  �سلط��ات  قي��ام  خط��ورة 
مبحاول��ة ن�س��ب اأب��راج مراقبة فوق 
�سط��ح قاع��ة ب��اب الرحم��ة" الأم��ر 
ال��ذي يخف��ي وراءه نواي��ا احتاللية 

خطرة".

االحتالل يسرق باب الرحمة 
والمقدسيون يرابطون على عتباته 
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االحتالل يحارب "الحقيقة" بالضفة باعتقاله الصحفيين

عزة- الراأي- األء النمر
ل لالأق��الم الناطق��ة با�س��م الوط��ن، 
ول لأ�سحابه��ا الذي��ن يواكب��ون ر�سد 
الع��دو  حل�س��ر  باإ�سه��اب  احلقيق��ة 
الته��ام  خان��ة  يف  "ال�سرائيل��ي" 
بارتكاب��ه الإج��رام والق��وة املحرمة 
املطال��ب  الفل�سطين��ي  �س��د  دولي��ا 
بحق��ه �سلمي��ًا، ول ل��كل �س��وت ينادي 
اجل��اين  وحما�سب��ة  بالإن�س��اف 

بالقانون، وذلك "اأ�سعف الإميان".
الأق��الم  �س��د  تنف��ذ  وا�سع��ة  حمل��ة 
الناطق��ة با�س��م احلقيق��ة وال�سحية 
الفل�سطيني��ة بال�سف��ة املحتل��ة، كم��ا 
يف  بزجه��م  اأ�سحابه��ا  تالح��ق  اأنه��ا 
اأو  جلن�سه��م  مراع��اة  دون  ال�سج��ون 
احلال��ة  طبيع��ة  حت��ى  اأو  عمره��م 
الجتماعي��ة، ف��ال يراع��ي الحتالل 
ب��ني  م��ن  ام��راأة  هاج��م  ق��د  كان  اإن 
اأطفاله��ا فج��رًا اأو رج��اًل ل زال يوؤمن 
بحري��ة القل��م والكلمة و�س��ط ميدان 

عمله احلر.
وال�سع��ور  التعاط��ف  م��ن  بكث��ر 
بال�سدم��ة، ت��داول املئات م��ن نا�سطي 
الكاتب��ة  �س��ور  التوا�س��ل  مواق��ع 
وال�سحفي��ة الفل�سطيني��ة مل��ى خاطر 

وه��ي ت��ودع طفله��ا ال�سغ��ر "يحي��ى" 
الأ�سب��وع  م��ن  الثالث��اء  ي��وم  فج��ر 
املا�س��ي، قبل اأن يقتادها الع�سرات من 
جن��ود الحتالل لالعتقال من منزلها 

يف اخلليل جنوب ال�سفة الغربية.
مل تظه��ر ال�س��ور وجه خاط��ر، لكنها 
اأظه��رت وجه الطف��ل –اأ�سغر اإخوته 
اخلم�سة- الذي بدا غر مقتنع بوداع 
اأم��ه التي اقتادها الحتالل دون ذنب 

يعرفه عن ح�سن اأمه.
واآخ��ر م��ا كتبته خاطر عل��ى ح�سابها 
عل��ى توي��ر تغريدت��ني، واح��دة عن 
اقتحام ع�س��رات امل�ستوطنني �ساحات 
امل�سج��د الأق�س��ى وخط��وات التهويد 
للقد���س،  املت�سارع��ة  الإ�سرائيلي��ة 
الطائ��رات  رع��ب  ع��ن  والأخ��رى 
الورقي��ة التي يطلقه��ا فتيان من غزة 
وبات��ت ت��وؤرق الحت��الل ال��ذي اأعلن 
عج��زه عن وق��ف نرانه��ا التي حترق 
م�ستوطن��ات  يف  الزراعي��ة  الأرا�س��ي 

غالف غزة.
ن��ادي الأ�س��ر الفل�سطين��ي  وبح�س��ب 
فاإن خاط��ر )42 عاما( �ستعر�س على 
حمكمة الحتالل غدا اخلمي�س، بعد 
اأن تعر�س��ت ل� "حتقي��ق قا�س ومكثف 

يف مركز حتقيق ع�سقالن"
ح��ازم  وزوجه��ا  خاط��ر  مل��ى  وق�س��ة 
م��ع  جدي��دة  لي�س��ت  الفاخ��وري 
العتق��ال، حي��ث عان��ى الثن��ان مما 
ال��دوار"  الب��اب  "�سيا�س��ة  ب���  يع��رف 
وتتلخ�س يف تبادل اعتقال النا�سطني 
واملقاوم��ني بني ال�سلط��ة الفل�سطينية 
واإ�سرائي��ل للتحقيق على التهم ذاتها، 
وه��ي �سيا�س��ة ي�سفه��ا الكات��ب يا�س��ر 

الزعاترة ب� "الحتالل الفاخر".
م�سايرة  يقبل  القلم  �ساحب  كان  "اإن 
اأع��داء الكلمة احلرة فه��ذا يعني اأنه 
يبح��ث عن ال��دروب ال�سهل��ة لي�سلكها، 
وع��ن كتابة ت�سنع له جنومية زائفة، 
وع��ن مكان��ة مل تخترب جدارت��ه بها، 
اأما �ساحب الر�سال��ة فموقفه �سيكون 
خمتلفا بكل تاأكيد، لأن قيمة ر�سالته 
وكلماته املقدمة من خاللها اإمنا تظهر 
عند �سقله��ا على املحك، وحني ت�سمد 
يف املنعطف��ات ال�سعبة، يكون عليه اأن 
يدف��ع �سريبة من راحت��ه وا�ستقراره 
لقاءه��ا، الكاتب املاأج��ور هو فقط من 
ي�ستجيب لالبتزاز" تعليق خاطر بعد 
حماولت م��ن ال�سغط عليه��ا لإ�سكات 
قلمها. ومن اأبرز التعليقات التي توؤمن 

به��ا خاط��ر: "الكاتب املاأج��ور هو من 
يغ��ر مواقفه ح�س��ب الطلب"، وبذلك 
تعلن خاطر اأنه ل ميكن لها اأن تتنازل 

عن قلمها املقاوم مهما كلفها الأمر.
بط�سه��ا  ينته��ي  مل  الحت��الل  ق��وات 
اإىل ه��ذا احلد، فكانت ق��د �سنت حملة 
جدي��دة من العتق��الت الوا�سعة �سد 
كّتاب و�سحفيني، طالت من بينهم مدير 
مكتب ف�سائية القد�س بال�سفة املحتلة 
�سحفي��ني  وث��الث  الرمي��اوي،  ع��الء 
اآخري��ن، وه��م: حمم��د �سام��ي علوان، 

وقتيبة حمدان، وح�سني اجنا�س.
النائ��ب عن حما�س فتح��ي القرعاوي 
اأك��د اأن الحت��الل ل يري��د اأ�سوات��ا 
تن��ادي مبقاوم��ة الحت��الل، وتتبنى 
ثوابت ال�سعب الفل�سطيني يف ال�سفة، 
لفت��ا اإىل اأن الحت��الل تري��د خل��ط 
يف  ي�س��ود  اأن  مع��ني  �سيا�س��ي  خ��ط 
ال�سف��ة الغربي��ة، جت��د اأنه��ا متفق��ة 
مع��ه �سمني��ا. يف اإ�س��ارة اإىل ال�سلطة 

الفل�سطينية.
بالعتق��الت  القرع��اوي  وذك��ر 
ن��واب  جمي��ع  طال��ت  الت��ي  ال�سامل��ة 
ووزراء حما���س يف املجل���س الت�سريعي 
والت��ي  و2009،   2006 عام��ي  ب��ني 

اإرادة  ك�س��رد  الحت��الل  فيه��ا  اأراد 
ال�سعب الذي انتخب هوؤلء النواب يف 

انتخابات حرة نزيهة.
حدي��ث  يف  القرع��اوي  ولف��ت 
تعم��ل  اإ�سرائي��ل  اأن  ل�"عرب��ي21" 
ب�سم��ت عل��ى تطبي��ق م��ا تري��ده م��ن 
عل��ى  املختلف��ة  اإجراءاته��ا  خ��الل 
الأر�س املتمثل��ة يف التهويد وم�سادرة 
الأرا�سي وتو�سيع امل�ستوطنات، م�سرا 
اإىل وج��ود تطبي��ق فعل��ي مل��ا ي�سم��ى 
�سفق��ة القرن، غ��ر م�ستبعد اأن تكون 
احلم��الت "امل�سع��ورة" يف ال�سف��ة �سد 
القي��ادات الب��ارزة خط��وة ا�ستباقية 
ت�سته��دف اإ�سكات اأي حت��رك اأو �سوت 
ين��وي  م��ا  وج��ه  يف  يق��ف  اأن  ميك��ن 

الحتالل تطبيقه.
لن تتوقف اأعمال الحتالل املناه�سة 
حلرية القلم وال�سورة اإىل هذا احلد، 
حت��ى يق�س��ى عل��ى كل كلم��ة تنط��ق 
باحلقيق��ة، وي��زج به��ا اإىل الزنازي��ن 
اأن  اإىل  متج��ددة  اإداري��ة  باأح��كام 
تنته��ي �سيا�س��ة الب��اب ال��دوار، ول��ن 
يتن��ازل كذل��ك اأ�سح��اب الأق��الم عن 
مبادئه��م يف ممار�س��ة حقه��م ون�س��رة 

ق�سيتهم ولو بالكلمة.
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غزة- الراأي- فل�سطني عبد الكرمي
اأق��م  ومل  الدرا�س��ي  الع��ام  اق��رب 
لأطف��ايل،  املدار���س  ك�س��وة  ب�س��راء 
مل  لأين  ال�سدي��د  باخلج��ل  واأ�سع��ر 
اأمتك��ن من توفر اأقل ما ميكن توفره 
لهم، فظرويف �سعبة وحايل ل يعلمه 
املثقل��ة  العب��ارات  به��ذه  اهلل"،  اإل 
ب��الأمل واحلزن ب��داأ املواط��ن جميل 
اأبو عنزة حديثه، فهو مري�س ولديه 
�ست��ة غ�ساري��ف وعاطل ع��ن العمل، 
وحت��ى يف ح��ال وج��د عم��ال، فه��و ل 
ي�ستطيع حمل الكث��ر من الأثقال اأو 

بذل جمهود كبر.
حديث��ه  يف  عن��زة  اأب��و  ويق��ول 
ل�"ال��راأي":" لقد طرقت كل الأبواب 
تخفي��ف  يف  مل�ساعدت��ي  حماول��ة  يف 
اأعي�سه��ا  الت��ي  ال�سعب��ة  الظ��روف 
وعائلتي، خا�سة اأن لدي ابنة فقدت 
النط��ق لديها منذ اأن كانت يف عمر ال� 
6 �سنوات، ولكن مل تقدم يل اأي جهة 

اأو موؤ�س�سة اأي م�ساعدة تذكر".
�سعور بالغ�س��ة والأمل ينتاب املواطن 
اأب��و عن��زة، باعتب��اره اأ�س��ر حم��رر، 
م��ن  راتب��ا  يتقا�س��ى  كان  اأن  وبع��د 
اهلل،  ب��رام  الفل�سطيني��ة  ال�سلط��ة 

قطعت الأخ��رة راتبه ظلما ونكاية، 
يتح�س���س  نف�س��ه  م��ع  جل���س  وكلم��ا 
م��ا اآل��ت الي��ه ظروف��ه الجتماعي��ة 
ا�س��َودت  والنف�سي��ة،  والقت�سادي��ة 
راأى  اأن  بع��د  ناظري��ه  اأم��ام  الدني��ا 

قبحها وق�سوتها عليه.
ويحت��اج اأطف��ال اأب��و عن��زة، مالب�س 
وقرطا�سي��ة، اإىل جان��ب العدي��د من 
الحتياج��ات الأخ��رى مث��ل توف��ر 
املوا�س��الت ملدار�سه��م، اإل اأن��ه يعترب 
الكابو���س الأك��رب هو توف��ر املالب�س 
ملبال��غ  حتت��اج  كونه��ا  والقرطا�سي��ة 
كثرة، خا�سة يف ظل ارتفاع الأ�سعار، 
وج��ود  وع��دم  العم��ل  فر���س  وقل��ة 

م�سدر دخل للعائلة.

العيد والمدارس .. 
حمالن ثقيالن

رف��ح  مدين��ة  م��ن  حلم��ي  حمم��د  اأم 
جن��وب غ��زة، ه��ي الأخ��رى مل تق��م 
لأبنائه��ا،  املدار���س  ك�س��وة  ب�س��راء 
خا�س��ة اأنه��ا حتت��اج ل�س��راء الل��وازم 
املدر�سي��ة خلم�س��ة منه��م من خمتلف 

الأعمار واملراحل الدرا�سية.

تقول اأم حممد يف حديث ل�"الراأي": 
لدي �سبعة من الأبناء، وقمت ب�سراء 
ك�س��وة عي��د الفط��ر لهم، وق��ررت اأن 
بتل��ك  للمدار���س  يذهب��ون  اأتركه��م 
املالب���س، فال اأ�ستطي��ع القيام ب�سراء 
ك�س��وة ثاني��ة له��م، فه��و حم��ل ثقيل 
علين��ا، خا�س��ة واأن زوج��ي ل يعم��ل، 
حياتن��ا  بت�سي��ر  نق��وم  وبال��كاد 

اليومية".
ووف��ق ما ذكرته ف��اإن اأ�سغر طفل من 
اأطفاله��ا �س��وف يحت��اج اإىل اأك��ر من 
املدر�سة،  ل�سراء مالب�س  �سيكل   100
بغ���س النظر عن �س��راء القرطا�سية 

واللوازم املدر�سية الأخرى.
لي�س��ت اأم حممد وحده��ا التي ت�سكو 
م��ن ع��دم قدرتها على �س��راء مالب�س 
�ساركته��ا  فق��د  لأبنائه��ا،  املدر�س��ة 
الظروف ال�سعبة مع الكثر من اأمهات 
للذه��اب  ي�ستع��دون  الذي��ن  الطلب��ة 
للمدار���س بع��د اأيام قليل��ة، واأجربت 
كث��ر م��ن العائ��الت على متري��ر اول 
اأو  املدر�س��ة مبالب���س الأعي��اد  اأي��ام 
ال�سن��وات  خ��الل  املدر�س��ة  مبالب���س 

ال�سابقة.

ظروف قاهرة
املواطن��ة اأم فرا���س حم��د ا�سط��رت 
عي��د  بع��د  م��ا  اإىل  النتظ��ار  اإىل 
الأ�سح��ى، كي جتم��ع عيديته��ا التي 
تلقته��ا من والده��ا واأ�سقائه��ا ل�سراء 
بع���س احتياج��ات اأبنائه��ا الأربعة، 
م��ن مالب���س وقرطا�سي��ة، خا�سة اأن 
م��ا يتبق��ى م��ن رات��ب زوجه��ا ل يكاد 

يكفيهم عدة اأيام.
تق��ول اأم فرا�س ل�"ال��راأي": �ساأكتفي 
ب�س��راء بع���س املالب���س لأبنائي ممن 
كث��را،  بالي��ة  اأ�سبح��ت  مالب�سه��م 
مالب���س  عل��ى  بالعتم��اد  و�ساأق��وم 
الأع��وام ال�سابق��ة، فلي���س باإمكانن��ا 
�س��راء مالب�س جدي��دة له��م، الو�سع 
القت�س��ادي �سعب على اجلميع وكان 

اهلل يف عوننا".
الظ��روف ال�سعبة والقاه��رة مل تعد 
تتوق��ف عل��ى املواط��ن الع��ادي، فقد 
ت�س��ارك فيها املوظف ال��ذي يتقا�سى 
راتب��ه كل �سه��ر، ومل يع��د مبق��دوره 
توف��ر اأقل الحتياج��ات ال�سرورية 

والرئي�سية لأ�سرته.
رائ��دة ح�س��ن وه��ي موظف��ة  تق��ول 

يف بلدي��ة غزة:" ل��دي اأربع��ة اأبناء 
يف املدار���س، ومعظمه��م يف الثانوي��ة 
العام��ة ومطالبهم كث��رة، ومل اأمتكن 
م��ن �س��راء مالب���س املدر�س��ة له��م، اأو 
حت��ى �س��راء القرطا�سي��ة، فظروفنا 
من��زل  ن�سك��ن  كونن��ا  ج��دا،  �سعب��ة 
الرات��ب  اأن  جان��ب  اإىل  بالإيج��ار، 

اأغلبه يذهب لت�سديد القر�س".
اأن  ل�"ال��راأي"،  حديثه��ا  يف  وتوؤك��د 
الكث��ر م��ن العائ��الت الت��ي تربطه��ا 
ال�سع��ور  نف���س  تعي���س  به��ا،  عالق��ة 
باحل�سرة والأ�سى كونها مل تتمكن من 
�سراء م�ستلزمات اأطفالها خالل فرة 
العي��د وللمدار�س اأي�س��ا، داعية اهلل 

اأن يغر تلك الظروف باأح�سن منها.
ويعي�س قطاع غ��زة املحا�سر من قبل 
الحت��الل الإ�سرائيلي من��ذ اأكر من 
اقت�سادية �سعبة  12 عام��ا، ظروفا 
ج��دا، اإىل جانب ا�ستم��رار العقوبات 
ال�سلط��ة  تفر�سه��ا  الت��ي  الظامل��ة 
وت�سم��ل،  اهلل،  رام  يف  الفل�سطيني��ة 
موظف��ي  روات��ب  عل��ى  خ�سوم��ات 
ال�سلطة بغزة، ووقف رواتب الأ�سرى 
التحوي��الت  ووق��ف  وال�سه��داء، 

الطبية.

كسوة المدارس .. 
أعباء إضافية تثقل كاهل العائالت الفقيرة بغزة
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غزة- الراأي
تق��دم 2800 طالب وطالب��ة لالمتحان 
التطبيق��ي ال�سامل للع��ام 2018 والذي 
 تنظم��ه وزارة الربي��ة والتعليم العايل 
حلمل��ة الدبل��وم املتو�س��ط م��ن خريجي 

الكليات املتو�سطة والكليات اجلامعية.  
ا يف  وتوزع المتحان عل��ى 114 تخ�س�سً
  84 مادة اختبار على م�ستوى حمافظات 

قطاع  غزة .
ويعق��د المتحان ال�سام��ل للمرة الأويل 
منذ 10 �سنوات  ب�سكل موحد  بني ال�سفة 

الغربية املحتلة وقطاع غزة.
وتفق��د وفد م��ن وزارة الربية والتعليم 
الع��ايل �س��ر عملي��ة المتح��ان بح�سور 
الوكي��ل امل�ساعد ل�س��وؤون التعليم العايل 
التعلي��م  مدي��ر  ع��ام  الي��ازوري  اأمي��ن 
اجلامعي خلي��ل حماد، وع��دد من كوادر 

و�سخ�سيات الوزارة.  

بشكل موحد.. 
2800 متقدم 

لالمتحان الشامل 
بغزة

غزة – الراأي:
افتتحت وزارة الربية والتعليم اأم�س 
اجلدي��د   الدرا�س��ي  الع��ام  الأربع��اء، 
حمافظ��ات  كاف��ة  يف   2018-2019
الوطن، ومدار�س اخلارج، والذي حمل 

ا�سم "عام التعليم يف القد�س".
األ��ف  وتوج��ه قراب��ة ملي��ون و300 
كاف��ة  يف  مدار�سه��م  اإىل  طال��ب/ة، 
املحافظات، ويف املدار�س الفل�سطينية 
باخل��ارج ) قطر، روماني��ا، وبلغاريا(، 
طال��ب  األ��ف   830 قراب��ة  منه��م 
والبقي��ة  احلكومي��ة،  املدار���س  يف 
وت�سغي��ل  غ��وث  وكال��ة  مدار���س  يف 

الالجئني "الأونروا".
ويبلغ عدد املدار�س لهذا العام يف كافة 

اأرجاء الوطن )3030( مدر�سة، منها 
)2.212( حكومية، بواقع )1811( 
يف  مدر�س��ة  و)401(  ال�سف��ة،  يف 
غ��زة، وعدد املدار���س اخلا�سة 451، 
منه��ا 389 يف ال�سفة، وع��دد مدار�س 
الوكال��ة )377( مدر�س��ة، بالإ�سافة 
ومدر�س��ة  تركي��ا،  يف  مدر�ست��ني  اإىل 
بل��غ ع��دد ريا���س  يف ماليزي��ا، فيم��ا 
الأطفال )1945(، منها 204 رو�سة 

اأو �سف متهيدي حكومي.
ويف القد���س انطل��ق الع��ام الدرا�س��ي، 
اىل  الطلب��ة  اآلف  وتوج��ه  كذل��ك، 
مقاعده��م الدرا�سية يف املدار�س التي 
وداخ��ل  القدمي��ة،  القد���س  يف  تق��ع 
امل�سطنع��ة،  القد���س  بلدي��ة  ح��دود 

املقد�سي��ة  والأحي��اء  البل��دات  ويف 
التي تقع خارج ج��دار ال�سم والتو�سع 

العن�سري.
وكان وزي��ر الربي��ة والتعليم �سربي 
�سي��دم اأكد اأن العام الدرا�سي اجلديد 
�سينطل��ق الي��وم حت��ت عن��وان "ع��ام 
التعلي��م يف القد���س"؛ يف اإط��ار دع��م 
الفل�سطيني��ة  للمدار���س  ال��وزارة 
ل�ستم��رار  املقد�س��ة  املدين��ة  يف 
عمله��ا وتطبيقه��ا للمنه��اج التعليم��ي 
ومقاوم��ة  القد���س،  يف  الفل�سطين��ي 
واأ�سالي��ب  الحت��الل  �سغوط��ات 
يتبع��ه  ال��ذي  والرغي��ب  الرهي��ب 
لتطبي��ق منهاج��ه الدرا�س��ي يف ه��ذه 

املدار�س.

غزة- الراأي
الي��وم  �سب��اح  ن�سرت��ه  تقري��ر  اأظه��ر 
الثالثاء دائ��رة اخلدمات والن�ساطات 
العامة يف وزارة الداخلية، اأن مكاتبها 
يف حمافظات قطاع غ��زة ُت�سدر يوميًا 
اأك��ر م��ن 100 �سه��ادة ُح�س��ن �س��رة 
و�سل��وك لأبن��اء �سعبن��ا يف حمافظ��ات 

القطاع.
واأك��دت وزارة الداخلي��ة اأن املواطنني 
يف قط��اع غ��زة يح�سل��ون عل��ى �سهادة 
ح�س��ن ال�س��ر وال�سلوك ح��ني تقدميه 
طل��ب بذلك، يف اأحد مكاتب املديريات 
املحافظ��ات  يف  لل��وزارة  التابع��ة 

اخلم�سة.
واأ�س��ارت اإىل اأن َم��ْن مل يح�س��ل عليه��ا 
ه��م ع��دد قليل ج��دًا، الذي��ن ُحوكموا 
بق�ساي��ا جنائي��ة، وُت�سن��ف عل��ى اأنها 

خملة بالآداب العامة للمجتمع.
دائ��رة  مدي��ر  اأو�س��ح  جانب��ه،  م��ن 

ب��وزارة  والن�ساط��ات  اخلدم��ات 
اأن  �سلمي��ة   اأب��و  زي��اد  اأ.  الداخلي��ة 
اإ�سدار �سه��ادة ُح�سن ال�سرة وال�سلوك 
للمواطن ل ي�ستغرق ع�سر دقائق، منذ 
ت�سلي��م املواطن الطلب وحتى ا�ستالمه 

ال�سهادة موقعة من وزارة الداخلية.
ولف��ت اإىل اأن وزارة الداخلية حُتافظ 
عل��ى ن�سي��ج املجتم��ع الفل�سطين��ي م��ن 
خ��الل اإ�سدارها �سهادة ح�س��ن ال�سرة 
وال�سل��وك الت��ي ُت�ستخ��دم للعديد من 
الأغرا���س املتعلق��ة مب�سال��ح املجتمع 
منها تويل الوظائف العامة واخلا�سة 
وط��الب اجلامع��ات و�سائق��ي املركبات 

العمومية.
ه اأبو �سلمي��ة اإىل اأن َم��ْن يكون يف   ون��وَّ
جلَّ��ه  ه��ذه املواق��ع يلزم��ه اأن يك��ون �سيِ
نظي��ف م��ن الأح��كام املُخل��ة بال�سرف 
اأم��وال  عل��ى  للحف��اظ  والأمان��ة 

واأعرا�س ودماء النا�س.

الداخلية ُتصدر أكثر من 100 
شهادة ُحسن سيرة وسلوك يومًيا

قرابة مليون و300 ألف توجهوا لمدارسهم

افتتاح العام الدراسي الجديد في كافة 
محافظات الوطن


