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غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع
فيم��ا يدخ��ل القط��اع ال�سح��ي يف م��وت 
اأداء  عل��ى  ق��ادر  غ��ر  يجعل��ه  �سري��ري 
مهام��ه وخدم��ة م��ا يزي��د م��ن 2 ملي��ون 
ن�سمة، يوا�سل اأ�سحاب القرار يف حكومة 
احلمدهلل التن�سل من مهامهم جتاه قطاع 

غزة.
ا�ستغاث��ة  ن��داء  اأطلق��ت  ال�سح��ة  وزارة 

عاجل��ة للح��اق فيم��ا تبق��ى م��ن الرم��ق 
الأخر يف مولدات الطاقة لديها والتي

ل تكف��ي اإل لت�سغي��ل بع���ض امل�ست�سفيات 
اأرواح  لإنق��اذ  وذل��ك  غ��زة،  يف  الك��رى 

املر�سى من الوفاة. 
الناط��ق با�س��م وزارة ال�سح��ة د. اأ�س��رف 
الق��درة �س��دد بالق��ول اإن اأزم��ة الوق��ود 
احل��ادة دخل��ت مرحل��ة الع��د التن��ازيل 

لتوقف اخلدمات ال�سحية يف قطاع غزة 
دون اأي ا�ستجاب��ات م��ن اجله��ات املعني��ة 

لتطويقها حتى اللحظة.
مع��دل  اإن   ال��راأي"  ل���"  الق��درة  وق��ال 
ال�سته��اك ال�سه��ري للوق��ود يف مراف��ق 
وزارة ال�سح��ة تبل��غ  540 األ��ف ل��ر من 
ال�س��ولر ؛ وم��ع حت�س��ن �ساع��ات الو�س��ل 
مع��دل  انخف���ض  الكهربائ��ي  للتي��ار 

ال�ستهاك اىل 300 األف لر �سهريا. 
وب��ن الق��درة اأن احلاج��ة اىل �ساع��ات 
ا�سافي��ة م��ن التي��ار الكهربائ��ي يف ه��ذه 
الف��رة م��ن ال�سنة ت��زداد، لفت��ًا اإىل اأن 
املنح��ة الأخ��رة انته��ت م��ع نهاي��ة �سهر 
نوفم��ر ول يوج��د اأي اأف��ق ملن��ح اأخ��رى  
ولف��ت اإىل اأن وزارت��ه تتوا�س��ل مع كافة 
اجله��ات ال�سريك��ة واملوؤ�س�س��ات املانح��ة 

لتطوي��ق الأزمة ولك��ن دون بوادر جدية 
للحل حتى اللحظة.

اله��ال  م�ست�سف��ى  اأن  الق��درة  واأك��د 
الإمارات��ي يف حمافظ��ة رف��ح ب��داأ الع��د 
خ��ال  خدمات��ه  وق��ف  يف  التن��ازيل 
�ساع��ات، ويع��د امل�ست�سف��ى الوحيد الذي 

ال��ولدة  خدم��ات  يق��دم 
10يف حمافظ��ة رف��ح. و�سدد 

أزمة الوقود بمرافق الصحة ... 
تحذيراٌت تتجدد وال أفق للحل 
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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
ع�س��رة اأع��وام م�ست عل��ى ا�ست�سهاد وزي��ر الداخلية 
والأمن الوطن��ي �سعيد �سيام يف العدوان الإ�سرائيلي 
عام 2008، لكن ما زالت كلماته وتوجيهاته را�سخة 
يف عق��ول وقل��وب اأبناء ال��وزارة وهو يق��ول لهم "اإن 
مهمتك��م هي مهم��ة اإن�سانية فاأدوه��ا دون اأي تفريق 

بن النا�ض".
ويف ه��ذا التقرير ُي�سل��ط "موقع الداخلي��ة" ال�سوء 
عل��ى �س��رة رجل امت��از ب��� "بحكم��ة وا�سع��ة واإرادة 
�سلب��ة" وو�س��ع الن��واة الأوىل لبن��اء اأجه��زة اأمنية 

بعقيدة وطنية.

محطات بارزة
ول��د ال�سهيد �سعي��د حممد �سعب��ان �سي��ام، يف الثاين 
والع�سري��ن م��ن يولي��و 1959، وتع��ود اأ�سول��ه اإىل 
قري��ة "اجلورة" قرب ع�سقان املحتلة عام 1948م 
خمي��م  يف  وا�ستق��رت  منه��ا  اأ�سرت��ه  هج��رت  حي��ث 

ال�ساطئ لاجئن غرب غزة.
"�سي��ام" م�سرت��ه التعليمي��ة وتخ��رج م��ن دار  اأمت 
املعلم��ن برام اهلل مطل��ع الثمانينيات، ح�سل خالها 
عل��ى دبل��وم تدري�ض العل��وم والريا�سي��ات، ثم اأكمل 
املفتوح��ة  القد���ض  جامع��ة  يف  اجلامعي��ة  درا�ست��ه 

وح�س��ل على بكالوريو�ض يف الربي��ة الإ�سامية ثم 
عمل مدر�سًا يف مدار�ض "الأونروا" بغزة.

عمل ال�سهيد "�سيام" خطيبًا واإمامًا متطوعًا وواعظًا 
يف العديد من م�ساجد قطاع غزة، كما �سارك يف جلان 
الإ�س��اح حلل النزاعات بن النا�ض وذلك منذ مطلع 

النتفا�سة الأوىل.
اعتق��ل "�سيام" 4 مرات اإداري��ًا يف �سجون الحتال 
الإ�سرائيل��ي، وكان اأح��د املُبعدي��ن اإىل خُمي��م "مرج 
الزهور" جنوب لبنان ملدة عام، كما اعتقل لدى جهاز 

ال�ستخبارات التابع لل�سلطة عام 1995.

مناصب توالها
�سغ��ل ال�سهي��د �سعيد �سي��ام عدة منا�سب م��ن اأبرزها 
انتخاب��ه ع�س��وًا للمجل���ض الت�سريع��ي الفل�سطين��ي 
ع��ن قائم��ة التغي��ر وال�س��اح يف دائ��رة غ��زة يف 
يناي��ر  يف  الفل�سطيني��ة  الت�سريعي��ة  النتخاب��ات 
2006، وقد ح�سل فيها على اأعلى اأ�سوات الناخبن 
عل��ى م�ستوى ال�سفة وغ��زة، اختر ممثًا عن حركة 
الوطنية  للقوى  العلي��ا  املتابعة  "حما���ض" يف جلنة 
والإ�سامية، و�سغل من�س��ب ع�سو القيادة ال�سيا�سية 
حلما���ض يف قط��اع غ��زة، وم�سئ��ول دائ��رة العاقات 
اخلارجي��ة فيه��ا، كم��ا كان ع�س��وًا يف جمل���ض اأمن��اء 

اجلامعة الإ�سامية.
كم��ا �سغ��ل ال�سهيد "�سي��ام" ع�سوية احت��اد الطاب 
ب��دار املعلم��ن يف رام اهلل ع��ام 1980، اإىل جان��ب 
ع�سوية احتاد املوظف��ن العرب بوكالة الغوث لعدة 
دورات، ورئا�س��ة جلن��ة قط��اع املعلم��ن، بالإ�ساف��ة 
اأبح��اث  ملرك��ز  التاأ�سي�سي��ة  الهيئ��ة  يف  لع�سويت��ه 
امل�ستقبل مع ال�سهيد املهند�ض "اإ�سماعيل اأبو �سنب".

دور بارز
ب��رز دور ال�سهيد الوزير �سيام يف تاأ�سي�ض نواة العمل 
الأمني يف وزارة الداخلية والأمن الوطني منذ تويل 
احلكوم��ة العا�س��رة عق��ب النتخاب��ات الت�سريعي��ة 
يف 2006، حي��ث اأ�س���ض "الق��وة التنفيذية" حلفظ 
الأمن والنظام كقوة م�ساندة لعمل الأجهزة الأمنية 
حينه��ا،  الأمني��ة  واأجهزته��ا  الداخلي��ة  فاأ�سبح��ت 
مثاب��ة للعدل والنظ��ام، بعدما كانت م�س��درًا للفلتان 

الأمني.
خا���ض ال�سهي��د �سي��ام ورفق��اوؤه يف وزارة الداخلي��ة 
على  وحر�ض  الف�ساد،  �سد  �سراعا   -  2006 – بعد 
الق�س��اء على ظاه��رة الفلتان الأمني الت��ي انت�سرت 
يف غ��زة اإبان تويل احلكوم��ة العا�سرة مهامها، والتي 
عم��ل بع�ض اأع��وان الحت��ال على ن�سره��ا يف كافة 

�سف��وف ال�سع��ب الفل�سطين��ي، به��دف اإ�سع��اف عمل 
احلكومة.

 ،2009  –  2008 الإ�سرائيل��ي  الع��دوان  وخ��ال 
جن��ح ال�سهيد "�سيام" ب�سكل لف��ت يف قيادة الوزارة 
للحف��اظ عل��ى احلال��ة الأمني��ة وحماي��ة اجلبه��ة 
برغ��م  الع��دوان،  م��ن  يوم��ًا   21 ط��وال  الداخلي��ة 
ا�سته��داف الحتال لل��وزارة ب�س��كل اأ�سا�سي وتدمر 
معظ��م مقراته��ا ومراكزه��ا، وا�ست�سه��اد املئ��ات م��ن 

عنا�سرها و�سباطها.
ويف تاريخ اخلام�ض ع�سر من يناير عام 2009 فقدت 
فل�سط��ن قائ��دًا ا�ستثنائيًا م��ن ال�سخ�سي��ات النادرة 
يف �سعبن��ا الفل�سطين��ي، فق��د ارتق��ى الوزي��ر �سي��ام 
اأثن��اء "ح��رب الفرقان" حيث ا�ستهدف��ت الطائرات 
فارتق��ى  �سقيق��ه  من��زل  الإ�سرائيلي��ة،  احلربي��ة 
�سهي��دًا برفقة جنل��ه و�سقيقه وزوج��ة �سقيقه، بعد 

اأن اأدى اأمانة وزارة الداخلية وحفظ ر�سالتها.
الي��وم بع��د م��رور ع�س��ر اأع��وام عل��ى ذك��رى "حرب 
الفرقان"، بات��ت وزارة الداخلية قوية فقد فر�ست 
الأمن الذي فقده �سعبنا ل�سنوات طويلة، ومل يختبئ 
ال�سهي��د "�سي��ام" خل��ف �سعب��ه ول عم��ل م��ن وراء 
املكاتب، واإمنا تقدم ال�سفوف و�سحى بروحه، ليكون 

بذلك اأول وزير داخلية يف العامل يرتقي �سهيدًا.

في الذكرى السنوية 10 الستشهاده

س أجهزة أمنية وطنية الشهيد الوزير صيام.. "قائد استثنائي" أسَّ
آخر وصية للشهيد صيام ألبناء الوزارة: "مهمتكم إنسانية فأدوها دون تفريق بين الناس"
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الراأي _  اآلء النمر
غ��ر  مبت��دع  �سهي��وين  م�سه��د  يف 
امل�سج��د  باح��ات  داخ��ل  م�سب��وق 
الأق�س��ى، ه��ذه املرة جت��راأ القوات 
ال�سهيونية على ال�ستياء واإحكام 
ال�سخ��رة  قب��ة  عل��ى  �سيطرته��ا 
واإع��ان اإغاقه��ا اإىل اإ�سع��ار غ��ر 
فيه��ا  تقي���ض  فعل��ة  يف  مع��روف، 
حج��م الفع��ل امل��ردود يف طريق��ة 

ا�ستفزازية وا�سحة.
يف الوق��ت ال��ذي تق��ع في��ه مدينة 
القد���ض باأكملها �سرقه��ا وغربها يف 
اأيدي دول��ة الحتال ال�سرائيلي، 
تكمل الأخرة دورها مبنع امل�سلمن 
واملرابط��ن املقد�سي��ن من الو�سول 
الذهبي��ة  القب��ة  اإىل  والدخ��ول 
لتمهيد الظ��روف باأكمله��ا للو�سول 
اإىل التق�سيم املكاين والزماين فعا 

وواقعا.

ه��ذه امل��رة تق��دم دول��ة الحتال 
يف  ال�سخ��رة  قب��ة  اإغ��اق  عل��ى 
�سابق��ة خط��رة ج��دًا كم��ا و�سفها 
املخت�ض يف �س��وؤون القد�ض الدكتور 
جم��ال عم��رو، واأك��د عل��ى اأن هذه 
الفعلة تاأتي مكملة ملعقدات اليهود 
الديني��ة ب��اأن "اأور�سلي��م ل تكتمل 
ب��دون الهي��كل املزع��وم" بالن�سب��ة 

لدولة الحتال.
وق��ال جم��ال عم��رو اأن الحت��ال 
�س��ور  ابت��داع  ع��ن  يتوق��ف  ل��ن 
جديدة وم�ساهد عديدة ل�ستفزاز 
ذل��ك  كل  واملرابط��ن،  املقد�سي��ن 
للني��ل م��ن كل رم��ز وم��ن كل �س��يء 
يف  الفل�سطيني��ن  بوج��ود  يتعل��ق 
اأر�سه��م املحتل��ة، وميك��ن اأن ينته��ي 
معرك��ة  بح��دوث  الأخ��ر  الأم��ر 
قب��ة  اإغ��اق  ا�ستم��ر  اإن  دامي��ة 

ال�سخرة.

امل�سج��د  عل��ى  الأم��ور  "�ساق��ت 
الأق�سى وعل��ى ال�سعب الفل�سطيني 
باأكمله، واخلي��ارات اأمام املقد�سين 
حم�سورة بالثب��ات والرباط لأجل 
اإنهاء اأمر الإغاق، ولكن الحتال 
ل تردع��ه احلل��ول ال�سلمي��ة عل��ى 
كل الأح��وال وهو يحت��اج اإىل رادع 
حربي وتكات��ف اإ�سامي" ح�سب ما 

يقول عمرو ل�"الراأي".
وي�س��ف عم��رو اأن مثل ه��ذه الأمور 
لأول م��رة حت��دث داخ��ل الباحات 
وعلى قب��ة ال�سخرة حتديدًا، وهي 
بالع��ادة حتدث على الب��واب، اإمنا 
ي�سل احل��د اإىل الدخ��ول فهذا اأمر 
غاية يف اخلط��ورة ال�سديدة وينذر 
مبعرك��ة متهيدي��ة، فكم��ا الن��ران 
امل�ستعل��ة داخ��ل امل�سج��د الأق�س��ى 
دم��ارًا  ي��رى  اأن  الحت��ال  يري��د 
ودم��اءا م��ن خ��ال عم��ل مي��داين 

بال�س��اح، وه��ذا ما يتمن��ى حدوثه 
الحتال ح�سب عمرو.

الأح��داث  ت�سل�س��ل  عم��رو  و�س��رد 
بح�س��ب اخلط��ط ال�سهيوني��ة التي 
تت��وكل بتنفيذه��ا باأن ه��ذه الأيام 
�ستك��ون بروف��ا جتريبي��ة لأحداث 
مقبل��ة، �ستب��داأ بجرح��ى واإ�سابات 
ومن ثم ن�سب األواح زجاجية مانعة 
وم�سادة للر�سا�ض ومن ثم تق�سيمه 
امل�سلم��ن  ب��ن  ومكاني��ًا  زمانين��ا 
واليهود على �سبي��ل الإن�ساف وحق 

جميع الأديان من ذات املكان.
الأق�س��ى  امل�سج��د  يف  املرابط��ون 
واملقد�سي��ون ب�سكل ع��ام ي�ستعدون 
لن�س��رة امل�سجد الأق�س��ى والرباط 
م��ع  طويل��ة  معرك��ة  وخو���ض 
الحت��ال، فهم اأهل امل�سجد واأبناء 
املدين��ة، ولك��ن الأح��داث اإذا كانت 
مركب��ة وف��وق احتم��ال املقد�سيون 

ف�ستكون اأك��ر من مقاومتهم ويجب 
اأن ت�سمل دول عربية واإ�سامية.

اإغ��اق قب��ة ال�سخ��رة كان م�سهدًا 
العربي��ة  بالن�سب��ة لاأع��ن  ب��اردًا 
والإ�سامي��ة، وكاأنه خ��رًا هام�سيًا 
ل يعن��ي �س��يء يف تاري��خ اأحده��م، 
اأح��داث  �ساكن��ًا جت��اه  فل��م يتغ��ر 
الأق�س��ى بداية من ن�س��ب الأبواب 
اإغ��اق  اإىل  و�س��وًل  الإلكروني��ة 
اأخ��رًا  ولي���ض  ال�سخ��رة  قب��ة 

بالن�سبة لدولة الحتال.
لاأح��داث  عم��روا  توق��ع  ويف 
امل�ستقبلي��ة لتحري��ر بي��ت املقد�ض، 
ف��اإن يق��ول :"املعرك��ة امل�ستقبلي��ة 
حربته��ا  وراأ���ض  حا�سم��ة  �ستك��ون 
دون  وح��ده  الفل�سطين��ي  ال�سع��ب 
م�ساندة عربي��ة اأو اإ�سامية تذكر، 
و   2020 عام��ن  ب��ن  و�ستك��ون 

."2021

التقسيم الزماني والمكاني أوال

"عمرو" إغالق قبة الصخرة بروفا 
تجريبية وما خفي كان أعظم
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غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
ع��ام 2018، الأك��ر �سعوبة عل��ى اأهايل 
قطاع غ��زة وجتارها واقت�سادها واحلياة 
الجتماعي��ة واملعي�سي��ة ككل، حيث �سهد 
الأخ��رى  تل��و  الأزم��ة  الأزم��ات،  تكاث��ر 
بات��ت ترب��ع عل��ى عر���ض الفل�سطيني��ن 
الذي��ن بات��وا يفتق��دون اإىل توف��ر اأدنى 
مقوم��ات احلياة الأدمي��ة يف ظل احل�سار 
الإ�سرائيلي املفرو���ض والعقوبات التي ل 

زالت متوا�سلة.
خ�سائر كثرة تكبدها الفل�سطينيون على 
كاف��ة امل�ستوي��ات، يف وقت كان��وا ي�سعون 
اآماله��م يف حت�سن الأو�س��اع املعي�سية، وها 
ه��م الآن يودعون عام الأزم��ات املتتالية، 
بانتظ��ار عام اآخر قد تغيب معه اأحزانهم 

وتتح�سن ظروفهم اأو تبقى كما هي.

شلل تام
ويع��اين قطاع غ��زة من ح�س��ار اإ�سرائيلي 
من��ذ اأك��ر من 12 عام��ا متوا�س��ا ت�سبب 
يف �سلل جميع مناح��ي احلياة، اإىل جانب 
فر���ض ال�سلط��ة منذ مار���ض/اآذار 2017 
اإج��راءات عقابي��ة، �سمل��ت اخل�س��م م��ن 
روات��ب موظفيه��ا يف القط��اع دون ال�سفة 
م�س��ت  كم��ا   ،50% اىل  و�س��ل  الغربي��ة 
والكهرب��اء  كال�سح��ة  حيوي��ة  جم��الت 
ملر�س��ى  الطبي��ة  والتحوي��ات  والوق��ود 

غزة وغرها.
تده��ور الأو�ساع القت�سادي��ة واملعي�سية 
لل�سكان، كتبت ف�س��ول جديدة من ف�سول 
املعاناة وتعميق حالة الحتياج للكثر من 
العائ��ات الفق��رة والتي ل جت��د ما ي�سد 

رمقها، يف وقت مل يعد ياأبه الفل�سطينيون 
في��ه بتحقيق اأي تق��دم يف ملف امل�ساحلة 
الوطني��ة والت��ي كان باإمكانه��ا اأن ت�س��ع 
حت��دث  واأن  البغي���ض،  لانق�س��ام  ح��دا 

تغيرا يف اأو�ساع املواطنن ال�سيئة.
ارتفاع غر م�سبوق �سهده القطاع املحا�سر 
مرك��ز  وبح�س��ب  البطال��ة،  مع��دلت  يف 
الإح�ساء الفل�سطيني فاإن معدل البطالة 
بل��غ %54.9 يف الرب��ع الثال��ث م��ن ع��ام 
العاطلن عن  2018، فيم��ا جتاوز ع��دد 
العمل حوايل 295 األف �سخ�ض، وبح�سب 
البن��ك الدويل ف��اإن مع��دلت البطالة يف 

غزة تعد الأعلى عامليا.
كم��ا ارتفع��ت مع��دلت البطال��ة بن فئة 
 ،69% لتتج��اوز  واخلريج��ن  ال�سب��اب 
وارتفع��ت ن�سب��ة الفقر يف القط��اع لت�سل 
اإىل %53، وبلغ��ت ن�سب��ة انع��دام الأم��ن 
الغذائ��ي لدى الأ�س��ر يف غزة حوايل 69، 
%، يف وق��ت �سه��د ع��ام 2018 ا�ستمرار 
حال��ة الركود التجاري التي مل ي�سبق لها 
مثي��ل، وذلك نتيج��ة ل�ستم��رار خ�سم ما 
ن�سبت��ه %50 من رواتب موظفي ال�سلطة 

يف املحافظات اجلنوبية.
الرك��ود التج��اري يف غ��زة ط��ال العدي��د 
م��ن التج��ار واأ�سح��اب املح��ال التجاري��ة 
م��ن  الزبائ��ن  ي�ستج��دون  بات��وا  الذي��ن 
التخفي���ض  جان��ب  اإىل  ال�س��راء،  اأج��ل 
بي��ع  به��دف  والتنزي��ات  العرو�س��ات  يف 
ب�سائعهم ومنتجاتهم الت��ي ك�ساها الغبار 
والراب، يف حن ا�سطر جتار اآخرون اإىل 
ت�سريح عدد ل باأ�ض به من العمال لديهم، 
وذلك جراء انخفا�ض الق��درة ال�سرائية 

لدى املواطنن.

خسائر كارثية
من جهت��ه ق��ال النائب جم��ال اخل�سري، 
ملواجه��ة  ال�سعبي��ة  اللجن��ة  رئي���ض 
ه��و   ٢٠١٨ ح�س��اد  اإن  احل�س��ار:" 
الأق�س��ى على قط��اع غزة من��ذ الحتال 
ال�سرائيلي ع��ام ١٩٦٧"، م�سددا على اأن 
القطاع مي��ر باأو�ساع ماأ�ساوي��ة اقت�ساديًا 
حي��ث  م�سب��وق،  غ��ر  ب�س��كل  واإن�ساني��ًا 
جتاوزت اخل�سائ��ر القت�سادية املبا�سرة 
وغ��ر املبا�س��رة ٣٠٠ ملي��ون دولر خال 

العام اجلاري.
واأ�س��ار اخل�س��ري يف ت�سري��ح ل��ه، اإىل اأن 
اللجن��ة ال�سعبية اأطلقت عل��ى هذا العام 
٢٠١٨ الأك��ر كارثي��ة عل��ى غ��زة ب�سبب 
احل�س��ار ال�سرائيل��ي، واآثار ثاث حروب 
ُمدم��رة، حي��ث م��ا زال��ت مئ��ات العائات 
تع��اين ب�سب��ب ع��دم اإعم��ار منازله��ا التي 

ُدمرت خال عدوان 2014.
وتاب��ع قول��ه ": م��ا زال الحت��ال مين��ع 
دخول مئ��ات ال�سلع اإىل غزة، اأهمها املواد 
اخل��ام الازم��ة لل�سناعة، م��ا اأدى لت�سرر 
حوايل ٩٠٪ من امل�سان��ع، وفاقم معاناتها 
قل���ض  ال��ذي  احل�س��ار  تاأث��رات  ب�سب��ب 
ب�سكل كبر ال�سيول��ة لدى املواطنن لقلة 
الدخ��ل، نتيج��ة تعطل قراب��ة ٣٠٠ األف 
عام��ل، اإ�ساف��ة لآلف اخلريج��ن، حيث 
ارتفع��ت مع��دلت البطال��ة ب��ن ال�سباب 

اإىل قرابة ٦٥٪".
املح��ال  مئ��ات  اأن  اخل�س��ري  واأو�س��ح 
اأغلق��ت  والور���ض  وامل�سان��ع  التجاري��ة 

اأبوابه��ا ب�س��كل كام��ل خ��ال ه��ذا العام، 
يف تط��ور غر م�سب��وق يف تاأث��ر الراجع 
القت�س��ادي، فيم��ا ٨٥٪ يعي�س��ون حت��ت 
خ��ط الفق��ر، م��ا �ساع��ف املعان��اة واأنهك 

الأ�سر.
ه��ذا الع��ام املزدح��م بالأزم��ات ت�سبب يف 
خن��ق كافة مراف��ق احلي��اة الطبيعية يف 
ال��ذي  القت�س��اد  بني��ة  واأ�سع��ف  غ��زة، 
ب��ات على حافة النهي��ار، يف الوقت الذي 
عمق فيه من ن�سب البطالة، واأعدم فر�ض 

العمل لدى اخلريجن والعاطلن.

األسوأ اقتصاديا
ويتف��ق اخلبر القت�س��ادي ماهر الطباع 
يف اأن ع��ام 2018 كان الأ�س��واأ اقت�ساديا، 
حيث ق��ال:" اإن 2018 الأ�سواأ اقت�سادًيا 
على قط��اع غزة منذ عق��ود، حيث ما زال 
القت�ساد يعاين من �سيا�سة احل�سار الذي 
تفر�س��ه )اإ�سرائي��ل( للعام الث��اين ع�سر 
عل��ى الت��وايل، بالإ�ساف��ة اإىل احل��روب 
عل��ى  املتك��ررة  الإ�سرائيلي��ة  والهجم��ات 
غ��زة الت��ي عمق��ت الأزم��ة القت�سادية 
نتيج��ة الدم��ار الهائ��ل ال��ذي خلفت��ه يف 

البنية التحتية وجميع القطاعات ".
وذكر اأن التاأخر يف عملية اإعادة الإعمار، 
اأدى  القت�س��ادي،  القط��اع  يف  خ�سو�س��ا 
الأو�س��اع  عل��ى  خط��رة  تداعي��ات  اإىل 
القت�سادية يف غزة، حيث حذرت العديد 
من املوؤ�س�سات الدولية من تداعيات اإبقاء 
احل�س��ار وتاأخ��ر عملي��ة اإع��ادة الإعمار 
القت�سادي��ة  النواح��ي  جمي��ع  عل��ى 
والبيئي��ة.  وال�سحي��ة  والجتماعي��ة 

واأ�سار الطباع اإىل اأن )اإ�سرائيل( ا�ستمرت 
�سيا�ساته��ا  باتب��اع   2018 ع��ام  خ��ال 
واإجراءاته��ا العقابي��ة بح��ق قطاع غزة، 
الت��ي متثلت بت�سدي��د اخلناق عل��ى تنقل 
التج��ار ورج��ال الأعمال ع��ر معر بيت 
حان��ون، وا�ستمرارها باعتق��ال الع�سرات 
من التج��ار ورجال الأعم��ال، كما اأ�سافت 
)اإ�سرائي��ل( العديد من ال�سل��ع والب�سائع 
اإىل قوائ��م املمنوع��ات، وكل هذا ياأتي يف 

اإطار �سيا�سة ت�سديد احل�سار .
�سلط��ات  زال��ت  م��ا  ذل��ك،  جان��ب  اإىل 
الحت��ال متنع دخول العدي��د من ال�سلع 
والب�سائع واملواد اخلام واملعدات والآليات 
واملاكينات وقط��ع الغيار، ومن اأهمها مواد 

البناء التي تدخل فقط بكميات مقننة.
اأن  اإىل  ت�س��ر  ال�سابق��ة  املوؤ�س��رات  "كل 
قط��اع غزة حاليا دخ��ل يف الرمق الأخر 
م��ن مرحل��ة امل��وت ال�سري��ري والنهي��ار 
لأك��ر  منوذج��ا  واأ�سب��ح  القت�س��ادي، 
�سج��ن بالع��امل، ب��ا اإعم��ار، ب��ا معاب��ر، 
ب��ا ماء، با كهرباء، ب��ا عمل، با دواء، 
ب��ا حياة، با تنمي��ة، واأن اخلناق ي�سيق 
بقط��اع غ��زة والنفجار ق��ادم ل حمالة" 
هك��ذا و�س��ف الطب��اع طبيع��ة م��ا يحدث 

بغزة.
وم��ع دخ��ول العام اجلدي��د، ياأم��ل اأهايل 
غ��زة اأن تتحق��ق اآماله��م وتطلعاته��م يف 
حت�سن ظروفه��م واأو�ساعهم القت�سادية 
واملعي�سي��ة، واخل��روج من فوه��ة الأزمات 
املتاحقة والتي خنقت كافة �سور احلياة 
بغ��زة، واأن يتغر واقعه��م لاأف�سل ب�سكل 
ينع�ض حياتهم وجيوبهم على حد �سواء.

تقرير
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عب��د  غزة-الراأي-فل�سط��ن 
الكرمي

الت��ي  املراقب��ة  كام��رات  بات��ت 
اأب��واب  اأم��ام  املواطن��ن  ي�سعه��ا 
حماته��م التجاري��ة وال�س��ركات 
اخلا�س��ة واملوؤ�س�س��ات املحلي��ة يف 
اأخ��رى  عين��ًا  الغربي��ة،  ال�سف��ة 
جدي��دة لاحت��ال يدف��ع ثمنها 
واأرواحه��م  حياته��م  املقاوم��ن 
مقابله��ا، الأمر ال��ذي يعزز جهود 
�س��د  ال�سرائيل��ي  الحت��ال 

املقاومة.
وبالرغ��م م��ن اأن تل��ك الكامرات 
�ساع��دت اأجه��زة الأم��ن بال�سفة 
يف تتب��ع املجرم��ن والك�س��ف عن 
اجلرائ��م املجهول��ة، اإل اأن امليزة 
اأ�سبح��ت  اأنه��ا  ه��و  له��ا  ال�سيئ��ة 
ت�ساهم يف ك�س��ف اأماكن املقاومن 
ومنفذو العمليات الفدائية مبدن 

ال�سفة والقد�ض املحتلتن.
وب��ن الفين��ة والأخ��رى، ت�سه��د 
مناط��ق ال�سفة املحتل��ة والقد�ض 
عملي��ات  اأو  للمقاوم��ة  عملي��ات 
املنف��ذ  بعده��ا  ين�سح��ب  فردي��ة 
ب�سهول��ة م��ن م��كان احل��دث وهو 
م��ا يرب��ك ح�ساب��ات الحت��ال، 
يعي�س��ون  جي�س��ه  ق��ادة  ويجع��ل 
اجلن��ون  م��ن  ع�سيب��ة  حلظ��ات 

والتوتر، بالرغم م��ن ا�ستخدامه 
للو�سائل احلديثة ملواجهة رجال 
املقاوم��ة، اإل اأن الكام��رات التي 
تو�س��ع بال�س��وارع وق��رب املح��ال 
وال�س��ركات بات��ت �سبب��ا رئي�سي��ا 
يف ك�س��ف اأماك��ن اختب��اء ه��وؤلء 

املقاومن.

كاميرات فلسطينية 
تدعم االحتالل

ويف ه��ذا ال�س��دد، يق��ول اخلب��ر 
اإن  املغ��اري:"  د.ه�س��ام  الأمن��ي 
كام��رات املراقب��ة الت��ي ي�سعه��ا 
املح��ال  اأ�سح��اب  اأو  املواطن��ن 
بال�سف��ة  التجاري��ة  واملوؤ�س�س��ات 
الغربي��ة ت�ستفي��د منه��ا اأجه��زة 
ك�س��ف  يف  الفل�سطيني��ة  الأم��ن 
اجلرائ��م، ولك��ن يف نف���ض الوقت 
الحت��ال  اأي�س��ا  منه��ا  ي�ستفي��د 
اأماك��ن  ك�س��ف  يف  الإ�سرائيل��ي 
العملي��ات"،  ومنف��ذو  املقاوم��ن 
ي�ستع��ن  الحت��ال  اأن  مو�سح��ا 
بال�سباط الفل�سطينين يف ك�سف 
رج��ال املقاومة م��ن خال منحهم 

ن�سخ كامرات املراقبة.
وحول طبيعة ا�ستفادة الحتال 
من تلك الكام��رات، يوؤكد املغاري 
اأن  ل�"ال��راأي"،  حديث��ه  يف 

اإم��ا بطريق��ة  ال�ستعان��ة تك��ون 
مبا�س��رة،  غ��ر  اأو  مبا�س��رة 
وذل��ك م��ن خ��ال احل�س��ول على 
ت�سجي��ات الكامرات من املواطن 
املنطق��ة  كان��ت  ح��ال  يف  وه��ذا 
تق��ع حتت �سيط��رة ونف��وذ قوات 
الحت��ال، لكن اذا كانت املنطقة 
�سيط��رة  حت��ت  يق��ع  امل��كان  اأو 
اأجهزة اأمن ال�سلطة يتم احل�سول 
عل��ى الت�سجي��ات م��ن ال�سب��اط 

والأجهزة الفل�سطينية.
ووف��ق م��ا ذك��ره اخلب��ر الأمن��ي 
فاإن كام��رات املراقبة يف ال�سفة 
الغربي��ة املحتلة منت�س��رة ب�سكل 
كبر ووا�سع وخا�سة اأمام املحات 
واملوؤ�س�س��ات،  مارك��ت  وال�سوب��ر 
وبالت��ايل فهي تر�س��د حركة اأي 

ان�سان اأمام الكامرات.

كيفية تضليل 
الكاميرات

ت�سلي��ل  بكيفي��ة  يتعل��ق  وفيم��ا 
الت��ي  الكام��رات  تل��ك  عم��ل 
املقاوم��ن  ك�س��ف  يف  ت�ساه��م 
واأماكن تواجده��م، يوؤكد املغاري 
ن�س��خ  ت�سلي��م  ع��دم  املطل��وب  اأن 
وت�سجي��ات الكامرات لاحتال 
من اأي جهة فل�سطينية، وحمولة 

تقلي��ل الت�سوي��ر بالكام��رات، اأو 
توجيه كامرات املراقبة يف جهة 
واحدة فقط م��ن املكان اأو املوقع، 
دون التاأث��ر عل��ى باق��ي اجلهات 
وهذه هي الطريقة الأمثل يف منع 

الحتال يف الو�سول ملبتغاه.
ويف حماولة منه��ا لدعم املقاومة 
ال�سعبي��ة، دعت الق��وى الوطنية 
رام  حمافظ��ة  يف  والإ�سامي��ة 
اهلل والب��رة، لإعط��اب واإت��اف 
كام��رات املراقب��ة وا�ستخدامه��ا 
الداخلي��ة  احلماي��ة  لأغرا���ض 
ومن��ع  فق��ط،  وال�سخ�سي��ة 
الحت��ال م��ن ال�ستف��ادة منه��ا، 
بيئ��ة  توف��ر  اأهمي��ة  موؤك��دة 
ال�سعب��ي  الفع��ل  ل��كل  حا�سن��ة 

املقاوم لاحتال وم�ستوطنيه.

إرشادات خادعة
ب��دوره ن�س��ر موقع املج��د الأمني 
ار�سادات خا�س��ة خلداع كامرات 
املراقب��ة التي قرر الع��دو ن�سرها 
والقد���ض،  املحتل��ة  ال�سف��ة  يف 
وتتلخ���ض الإر�س��ادات يف ارتداء 
قبع��ة ونظ��ارات �سم�سي��ة تعم��ل 
عل��ى تظليل معامل الوجه وخداع 
عل��ى  القائم��ة  املراقب��ة  نظ��ام 
التع��رف عل��ى مامح الوج��ه، مع 

العلم اأن ه��ذه الطريقة من اأ�سهل 
واأرخ�ض الطرق بالتنكر.

واأك��د املوقع على اأهمي��ة التلوين 
وذه  الوج��وه،  عل��ى  الر�س��م  اأو 
قب��ل  م��ن  اإن�ساوؤه��ا  مت  الو�سيل��ة 
ه��اريف"،  "اآدم  وامل�سم��م  الفن��ان 
وت�سم��ى "CV Dazzle" قادرة 
عل��ى من��ع تتب��ع اأنظم��ة حتدي��د 
الوجوه. ووفق��ا لآدم هذا النمط 
من املاكياج قادر على التغلب على 
الكام��رات ونظ��م التع��رف عل��ى 

الوجه.
لت�سلي��ل  الثالث��ة  الو�سيل��ة  اأم��ا 
ارت��داء  يف  تتمث��ل  الكام��رات 
الأقنع��ة التي تعم��ل على اخفاء 
الأك��ر  الطريق��ة  وه��ي  الوج��ه 
كام��رات  م��ن  لله��روب  �سيوع��ًا 
تتبع الوج��وه، اإىل جانب ارتداء 
قبع��ات م��ع اأ�س��واء LED الت��ي 
وتظلي��ل  اإخف��اء  عل��ى  تعم��ل 
ال�س��ورة  وت�سوي���ض  الكام��رات 

املنقولة.
اإىل  ار�سادات��ه  املوق��ع يف  واأ�س��ار 
�س��رورة ارتداء املاب���ض العازلة 
املاب���ض  م��ن  جمموع��ة  وه��ي 
خا�س��ة  �سبيك��ة  م��ن  امل�سنوع��ة 
الكام��رات  جتن��ب  عل��ى  ق��ادرة 

الأمنية احلرارية. 

كاميرات المراقبة..
عين االحتالل الثانية لتعقب المقاومة بالضفة
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قري��ة هو�سة  تبعد عن مركز املحافظة: 
حيفا  �سرق  كم   13

كانت القرية تنه���ض على التال القليلة 
الرتف��اع الفا�سلة بن �سه��ل حيفا ومرح 
امل�سلم��ن  م��ن  �سكانه��ا  كان  عام��ر.  اب��ن 
ومنازل القرية تتجمع على �سكل العنقود 
حول مركز القرية، اأم��ا اقت�سادها فكان 

يعتمد على الزراعة وتربية املوا�سي. 
وكان��ت احلبوب اأه��م حما�سي��ل القرية، 
وفيه��ا اأي�س��ا بقاي��ا اأبني��ة قدمي��ة العهد 
ومقام لنبي يدعى هو�سان وقبور منقورة 

يف ال�سخر واأر�سيات ف�سيف�ساء. 
يف 12 ني�س��ان \ اأبري��ل 1948، دارت 
ب��ن الهاغان��اه وجي���ض الإنق��اذ العرب��ي 
قري��ة  ح��ول  ترك��زت  �ساري��ة  معرك��ة 
هو�س��ة وقري��ة الك�ساي��ر املج��اورة له��ا، 

وا�ستخدم ال�سهاينة املدفع الر�سا�ض مما 
رجح كفة القتال ل�ساحلهم. 

ومت احتال القرية يف فجر 16 اأبريل/
ني�س��ان بعد اأن قتل ع��دد كبر من العرب 
يف املعرك��ة وم��ن غ��ر الوا�س��ح مت��ى مت 

اإخاء القرية من �سكانها.
يف �سن��ة 1937 اأن�سئ��ت م�ستعم��رة يو�سا 
موق��ع  غرب��ي  كيلومري��ن  بع��د  عل��ى 

القرية.
 وقد اأحلق��ت اأرا�سي القري��ة ببلدة �سفا 
عم��رو. وتقع م�ستعمرة رمات يوحنان يف 

اجلوار اأي�سا.
والقري��ة الي��وم مدم��رة بالكامل تدمرا 
ومت ت�سيجها واأعلنت موقعا اأثريا؛ وثمة 
مقام قريب وب�ستان �سرو �سمايل القرية، 

وب�ستان اأفوكاتو جنوبها.

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

قرية هوشة
 المهجرة حيفا

غزة-الراأي
اأف��ادت د. �سع��اد ر�س��وان رئي���ض ق�س��م 
الن�س��ر  الطبيع��ي يف م�ست�سف��ى  الع��اج 
 )2167( تق��دمي  مت  باأن��ه  لاأطف��ال، 
لاأطف��ال  طبيع��ي  ع��اج  جل�س��ة 
املتواجدي��ن يف اأق�س��ام امل�ست�سف��ى بينما 
بل��غ ع��دد احل��الت املر�سي��ة املحمول��ة 
ع��ام  خ��ال   )551( الطبيع��ي  للع��اج 
2018م ، مو�سح��ة اأن بع���ض احل��الت 

ت�ستدعى عمل اأكر من جل�سة للطفل .
وذك��رت باأن عمر الطف��ل الذي يقدم له 
جل�س��ة الع��اج الطبيع��ي م��ن عم��ر يوم 
حت��ى 12 �سن��ة . مبينة  اأن��واع احلالت 
الت��ي ت�ستدعى عم��ل جل�سة ع��اج منها 
اجله��از  يف  التهاب��ات  م��ن  تع��اين  الت��ي 
الكي�س��ي  التلي��ف  ح��الت  و  التنف�س��ي 
والأزم��ات وم�ساكل اجله��از الع�سبي مثل 

ال�سلل الدماغي.
و اأو�سح��ت كيفية عمل اجلل�سات لهم من 
خال متارين عاجية باليد وبا�ستخدام 
اأدوات ب�سيطة لتقوية الع�سات خا�سة 

ع�سات اجلهاز التنف�سي.
تق��دمي  م��ن  اله��دف  اأن  اىل  اأ�س��ارت  و 
رج��وع  ه��و  للمري���ض  الطبيع��ي  الع��اج 
املري���ض لو�سع��ه ال�سح��ي ال�ساب��ق ق��در 
امل�ستطاع والتغل��ب على م�ساكل الع�سات 
و املفا�س��ل، وتن�سي��ط ال��دورة الدموي��ة 
والوقاي��ة م��ن م�س��اكل الرك��ود الدموي 

وتيب�ض املفا�سل .
و حول اأبرز اإجنازات الق�سم خال العام 
2018، ذكرت د. ر�سوان اأنه يتم تقدمي 
الع��اج الطبيع��ي لاأطف��ال املتواجدي��ن 
يف امل�ست�سف��ى م��ن معظ��م مدين��ة غ��زة 
احل��الت  وبع���ض  ال�سم��ال  وحمافظ��ة 

املحمولة م��ن م�ست�سفى �سه��داء الأق�سى 
يف املحافظة الو�سطى .

الطبيع��ي  الع��اج  ق�س��م  اأن  واأك��دت 
ه��و  ق�س��م تعليم��ي يت��م خال��ه تدريب 
خريج��ن  م��ن  وطالب��ة  طال��ب   )45(
جامعت��ي الإ�سامية والأزه��ر وتاأهيلهم 
للعم��ل املهن��ي ، اىل جان��ب م�ساركت��ه يف 
احلقيب��ة التدريبي��ة لأخ�سائ��ي العاج 
 ، الب�سري��ة  الق��وى  تنمي��ة  دائ��رة  يف 
املوؤمت��ر  يف  بحثي��ة  بورق��ة  وامل�سارك��ة 
ال��دويل الأول للعل��وم ال�سحي��ة، واأي�سا 
امل�سارك��ة بورق��ة عم��ل يف الي��وم العاملي 
الط��وارئ  وجلن��ة  اجل�س��دي،  للتاأهي��ل 

للعام 2018، التي اأعدتها وحدة العاج 
الطبيع��ي بال�سراكة مع ال�سليب الأحمر 
وزارة  م��ن   TOT ودورة  الفل�سطين��ي 

ال�سحة.
وتطرق��ت اإىل التحدي��ات الت��ي تواجه 
الق�س��م من��ُذ تاأ�سي�س��ه منها �سي��ق املكان 
وع��دم وج��ود م�ساح��ة منا�سب��ة للعم��ل 
احلو�سب��ة  ل�سبك��ة  الق�س��م  افتق��ار  و 

بامل�ست�سفى ونق�ض الكادر الب�سري.
الطبيع��ي  الع��اج  ق�س��م  اأن  يذك��ر 
بامل�ست�سفى تاأ�س���ض �سنة 2004م ويعمل 
ب��ه ع��دد )2( اأخ�سائ��ي ع��اج طبيع��ي 

فقط .

رام اهلل – الراأي:
ق��ّررت جلن��ة الربي��ة والتعلي��م العايل، 
البيتي��ة  الدرا�سي��ة  الواجب��ات  اإلغ��اء 
الدني��ا  الأ�سا�سي��ة  املرحل��ة  لطلب��ة 
لل�سف��وف م��ن )4-1(، والتقلي��ل من تلك 
الواجب��ات ل�سف��وف املرحل��ة الأ�سا�سية 
م��ن  ابت��داًء  م��ن )9-5(، وذل��ك  العلي��ا 

الف�سل الدرا�سي الثاين املقبل.
اجتماعه��ا  خ��ال  اللجن��ة  ق��ّررت  كم��ا 
برئا�س��ة الوزي��ر �سري �سي��دم، الركيز 
عل��ى الهتمام مبل��ف الإجن��از للمرحلة 
 ،)10-12( م��ن  لل�سف��وف  الثانوي��ة 
والعم��ل عل��ى ت�سجي��ع التعل��م بامل�ساريع، 
اعتبارًا من العام الدرا�سي املقبل -2019
اإلزامي��ة  الب��دء يف  ي�سم��ل  2020، مب��ا 
العم��ل مبلف��ات الإجن��از للطلب��ة ابتداًء 

بال�سف العا�سر .
واأو�سح��ت ال��وزارة اأن ه��ذا الق��رار ياأتي 
الفر�س��ة  اإعط��اء  اأهمي��ة  م��ن  انطاق��ًا 
لطلبة املرحل��ة الأ�سا�سية الدنيا لتعزيز 
عل��ى  واحلر���ض  الجتماع��ي  تفاعله��م 
منوه��م ال�سم��ويل، م��ن خ��ال ت�سجيعهم 

الثقافي��ة  الن�ساط��ات  ممار�س��ة  عل��ى 
يف  وانخراطه��م  والعلمي��ة  والريا�سي��ة 
الن�ساط��ات الجتماعي��ة يف فرة ما بعد 

الدوام املدر�سي.
واأ�ساف��ت "الربي��ة" اأن ذلك �سيتم �سمن 
�سيا�سته��ا الت��ي ت�سع��ى لتعزي��ز الهتمام 
وامله��ارات  الامنهجي��ة  بالن�ساط��ات 
النوعية لدى الطلبة، موؤكدًة اأهمية دور 

املدر�سة يف هذا ال�سياق.
ويف ه��ذا ال�سي��اق، �س��دد �سي��دم �س��رورة 
اتخ��اذ  يف  الت�ساركي��ة  مب��داأ  تر�سي��خ 
القرارات على م�ستوى املوؤ�س�سة الربوية، 
موؤكدًا �سرورة النت�سار ملدر�سة التجديد 
وك�س��ر قال��ب التقلي��د، واملُ�س��ي ُقدم��ًا يف 

م�سرة التطوير الربوي ال�ساملة.
وتطرق اإىل �سعي الوزارة الدائم من اأجل 
حتقيق املزيد من الإجنازات وال�ستفادة 
م��ن التج��ارب والنجاحات الت��ي حتققها 
الأ�س��رة الربوي��ة، لفت��ًا اإىل اأن هنالك 
املزي��د م��ن اخلط��وات التطويري��ة الت��ي 
�سي�سهده��ا قط��اع التعلي��م خ��ال الفرة 

املقبلة �سمن روؤى وا�سحة.

إلغاء الواجبات الدراسية 
البيتية لطلبة الصفوف الدنيا

الصحة: 2167 جلسة عالج طبيعي ُقدمت 
لألطفال المرضى خالل 2018
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غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
اأك��د خراء وخمت�س��ون اأن اعان 
كتائب الق�س��ام عن مكاف��اأة مالية 
مبلي��ون دولر لأي متخابر ي�ساهم 
اإ�سرائيلي��ة  ق��وة  ا�ست��دراج  يف 
اإ�سرائيلي��ن،  �سب��اط  اأو  خا�س��ة 
�سي�س��كل �سرب��ة كب��رة وقا�سمة 
ب��ن الحتال وعمائ��ه يف قطاع 
غ��زة، و�ستق��ف عائق��ا اأم��ام عمل 

ال�ستخبارات الإ�سرائيلية.

إثارة الشك والريبة
ويوؤك��د اخلب��ر يف الأم��ن القومي 
اإبراهيم حبي��ب، اأن اعان كتائب 
الق�س��ام ع��ن مكاف��اأة مالي��ة ت�سل 
يعل��ن  عمي��ل  لأي  دولر  مللي��ون 
توبت��ه، وي�ساه��م يف ا�ستدراج قوة 
وت�سليمه��ا،  خا�س��ة  اإ�سرائيلي��ة 
ه��ي حماول��ة م��ن الق�س��ام ل�سرب 
الإ�سرائيلي  ال�ستخباراتي  العمل 
والريب��ة  ال�س��ك  واإث��ارة  بغ��زة، 
�سب��اط  ب��ن  الثق��ة  وع��دم 
املخاب��رات وعنا�سر العمل الأمني 

واملتخابرين مع الحتال.

حديث��ه  يف  حبي��ب  وي�سي��ف 
ل�"ال��راأي": اإن هذه املب��ادرة التي 
طرحه��ا الق�س��ام �ست�سع��ب العمل 
الإ�سرائيلي��ة  املخاب��رات  عل��ى 
بغ��زة، كما اأنها �ستجعل من العميل 
حلظ��ة  يف  بط��ا  املتخاب��ر  اأو 
واحدة"، مو�سحا اأن الق�سام �سرد 
باملث��ل متاما كما يفع��ل الحتال، 
فاملتخاب��ر �سيجد له ميزة وي�سبح 

بطا.
ويلف��ت حبي��ب يف ال�سي��اق ذات��ه 
ال�سي��ف  ح��د  عملي��ة  اأن  اإىل 
الت��ي ج��رت بع��د ك�س��ف العملي��ة 
يون���ض  خ��ان  يف  ال�ستخباراتي��ة 

�سيكون لها ما بعدها.

فقدان الثقة
وحول الر�سالة الت��ي اأراد الق�سام 
اإي�ساله��ا من خ��ال املعلومات التي 
الأمن��ي  اخلب��ر  ي�س��ر  قدمه��ا، 
اإي�س��ال  اله��دف يكم��ن يف  اأن  اإىل 
الداخلي��ة  للجبه��ة  الر�سال��ة 
الفل�سطيني��ة واإعط��اء م�سداقية 
عالي��ة وثقة اجلمهور الفل�سطيني 

مبا يبثه الق�سام من رواية.
الحت��ال،  �سعي��د  عل��ى  اأم��ا 
ار�ساله��ا  اأراد  الت��ي  فالر�سال��ة 
الق�س��ام م��ن خال املعلوم��ات التي 
قدمه��ا يف موؤمتره، ته��دف لإر�سال 
ال�سرائيل��ي  للجمه��ور  ر�سال��ة 
للت�سكي��ك فيم��ا تقدم��ه احلكومة 
له��م  رواي��ة  م��ن  ال�سرائيلي��ة 
وت�سدي��ق رواي��ة الق�س��ام، وهو ما 
�سيوؤث��ر عل��ى امل�سداقي��ة والثق��ة 
ال�سرائيلي��ة  احلكوم��ة  ب��ن 

وجمهورها.

كنز استراتيجي
من جهت��ه يقول اخلب��ر يف ال�ساأن 
الع�سك��ري رام��ي اأبو زبي��دة:" اإن 
ه��دف الق�س��ام م��ن الإع��ان ع��ن 
مكاف��اأة املليون دولر، هو ا�ستغال 
بع�ض ال�سب��كات الغر مك�سوفة من 
العماء واملتخابرين مع الحتال 
مث��ل التكفر ع��ن ذن��وب، وتنفيذ 
بع���ض العمليات وا�ست��دراج جنود 

اأو �سباط �سهاينة".
حدي��ث  يف  زبي��دة  اأب��و  ويوؤك��د 

الحت��ال  اإن  ل�"ال��راأي": 
الع��وز  حاج��ة  م��ع  يتعام��ل  كان 
والحتي��اج لدى النا���ض من خال 
امل��ادي  الفت��ات  بع���ض  تق��دمي 
للح�سول عل��ى معلومات عن رجال 
اأ�سل��وب  اأن  اإل  بغ��زة،  املقاوم��ة 
ع��ن  والع��ان  ال��رد  يف  الق�س��ام 
العف��و ع��ن العم��اء واملكاف��اة قد 
يعط��ل ج��زء كبر م��ن اإج��راءات 
ال�ستخباراتي��ة  الأجه��زة 

الإ�سرائيلية بغزة".
وع��ن تداعي��ات ما ك�سف��ه الق�سام 
يف  ومهم��ة  كب��رة  معلوم��ات  م��ن 
موؤمت��ر الأم���ض، عل��ى الحت��ال، 
يو�س��ح اأب��و زبي��دة اأن م��ا ك�سفته 
الكتائ��ب يف موؤمتره��ا ذخ��ر وكنز 
عم��ل  يعط��ل  وه��و  ا�سراتيج��ي 
وي�سب��ب  الإ�سرائيل��ي،  ال�ساب��اك 
لا�ستخب��ارات،  ت�ست��ت  حال��ة 
ويجعل��ه يف ح��رة من اأم��ره حول 
طبيع��ة املعلوم��ات، واإذا م��ا كان��ت 
عليه��ا  ح�س��ل  الت��ي  املعلوم��ات 
الق�سام بخ�سو���ض �سبكات تخابر 

اأو خطط ع�سكرية.

يفك��ر  عندم��ا  قول��ه:"  ويتاب��ع 
ال�ساب��اك الإ�سرائيل��ي فيم��ا ميتلكه 
عل��ى  يوؤث��ر  �س��وف  ه��ذا  الق�س��ام، 
خطط��ه امل�ستقبلي��ة وق��واه العاملة 
يف القط��اع وعنا�س��ر املعرفة لديه"، 
ع��ن  يعل��ن  مل  الق�س��ام  اأن  مو�سح��ا 
الكث��ر م��ن املعلوم��ات املهم��ة لدي��ه، 
ولك��ن اأمل��ح حلج��م وك��ر و�سخام��ة 
املعلوم��ات واأهميته��ا، واأنها متثل كنز 
ا�سراتيجي له، وهذا ي�سمى ال�سمت 
وال��ذي  الإيجاب��ي  ال�ستخبارات��ي 
مين��ح املقاومة الق��درة على ك�سف ما 
يبحث عنه الحتال ويخطط له".

ق��د  الق�س��ام  كتائ��ب  وكان��ت 
ك�سف��ت م�س��اء اأم���ض، ع��ن بع���ض 
التفا�سي��ل "الت��ي �ُسم��ح بن�سرها" 
م��ن نتائ��ج حتقيقاته��ا يف عملي��ة 
"ح��د ال�سي��ف"، الت��ي طالت قوة 
اإىل  ت�سلل��ت  خا�س��ة  اإ�سرائيلي��ة 
قطاع غزة يف 11 نوفمر املا�سي.

واأعلنت الكتائب عن مكافاأة مالية 
مقدارها مليون دولر وعفو كامل، 
لأي عمي��ل ي�سهم يف ا�ستدراج قوة 

ا�سرائيلية خا�سة.

خبراء: مؤتمر القسام إثارة للشك
 والريبة بين االحتالل وعمالئه
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اختبار دم يكشف النوبات القلبية قبل حدوثها.. إليكم التفاصيل

ك�سف��ت �سحيفة “التاميز” 
الريطاني��ة اأّن “جمموعة 
م��ن الأطب��اء الريطانين، 
ي�سم��ى  بروت��ن  اخت��روا 
“تروبون��ن”، وهو بروتن 
ع��ايل احل�سا�سي��ة يف الدم، 
ويت��م اإطاق��ه يف ال��دم من 
ع�سلة القلب عن��د تلفها”، 
“البح��ث  اأّن  اإىل  لفت��ة 
للتحق��ق  يه��دف  اجلدي��د 
املر�س��ى  كان  اإذا  مم��ا 
الذي��ن ي�سك��ون م��ن اآلم يف 
ال�سدر ق��د تعر�سوا لنوبة 

قلبية”.
ف��اإن  ال�سحيف��ة،  وبح�س��ب 
مُيّك��ن  ه��ذا  “الختب��ار 
اكت�س��اف  م��ن  الأطب��اء 

قب��ل  القلبي��ة  النوب��ات 
حدوثها بع�س��ر �سنوات”، 
“التنب��وؤات  اأّن  مو�سح��ة 
احلالي��ة للنوبات القلبية 
تفا�سي��ل  عل��ى  تعتم��د 
احلي��اة  بنم��ط  تتعل��ق 
لتحديد  وال��وزن،  والعمر 
احتمالت اإ�سابة �سخ�ض 
ما بنوبة قلبية يف غ�سون 

�سنوات”.  10
اأّك��د  ال�س��دد،  ه��ذا  ويف 
ني��ك ميل��ز، طبي��ب القلب 
عل��وم  يف  والباح��ث 
الدموي��ة  الأوعي��ة 
ال��ذي  اأدن��ره،  بجامع��ة 
الفح���ض،  جت��ارب  ق��اد 
ا�ستخ��دام  “ميك��ن  اإن��ه 

الروبون��ن  م�ستوي��ات 
القل��ب  ل�سح��ة  كمقيا���ض 
بطريق��ة اأكر مبا�سرة من 
اأدوات الفح�ض احلالية”.

اأن  اإىل  ولف��ت 
“التكنولوجيا امل�ستخدمة 
يف  الروبون��ن  لقيا���ض 
اأ�سبح��ت  ال��دم،  جم��رى 
متطورة ملعرفة الإ�سابات 
ال�سابق��ة بنوب��ات القل��ب 
وكذل��ك  املحتمل��ة،  اأو 
للتاأك��د م��ن �سح��ة القلب 
ب�سكل ع��ام”، مو�سح��ًا اأن 
“ه��ذه الختب��ارات ميكن 
يف  الأطب��اء  ت�ساع��د  اأن 
بع���ض  فعالي��ة  حتدي��د 
العاج��ات”، قائ��ًا: “اإن 

مق��دار الروبونن املوجود 
الع��اج  يح��دد  اجل�س��م  يف 
اجل�س��م  ا�ستجال��ة  وم��دى 

لهذا العاج”.
وم��ع ذلك، فق��د اأ�س��ار ميلز 
عل��ى  “العتم��اد  اأن  اإىل 
فح�ض م�ست��وى الروبونن 
يف ال��دم ل يكف��ي مبف��رده 
�سح��ة  عل��ى  لاطمئن��ان 
القلب، اإذ ل بد من ممار�سة 
الريا�سي��ة  التمرين��ات 
يف  تغي��رات  اإج��راء  اأو 
النظ��ام الغذائي بالإ�سافة 
العقاق��ر،  ا�ستخ��دام  اإىل 
يف  الط��رق  اأف�س��ل  وه��ي 
الدماغي��ة  ال�سكت��ات  من��ع 

والنوبات القلبية”

غزة- الراأي
احتفلت هيئ��ة التوجي��ه ال�سيا�سي واملعن��وي بوزارة 
الداخلية والأمن الوطني، بتخريج عدد من الدورات 
ال�ساد���ض،  ال�سيا�س��ي  النخب��ة  التدريبي��ة وبرنام��ج 

وذلك يف قاعة احلرية غرب مدينة غزة.
الأم��ن  ق��وى  ع��ام  مدي��ر  م��ن  كّل  احلف��ل  وح�س��ر 
الفل�سطين��ي الل��واء توفي��ق اأبو نعي��م وم�ساعد وكيل 
وزارة الداخلي��ة اأ. �سامي نوفل، وم�ساعد وكيل وزارة 
الداخلي��ة لل�سق املدين اأ. عاه��د حمادة، ومدير عام 
ال�سرطة الفل�سطينية الل��واء تي�سر البط�ض، ومدير 
زك��ي  العمي��د  واملعن��وي  ال�سيا�س��ي  التوجي��ه  هيئ��ة 

ال�سريف.
وق��ال الل��واء اأبو نعيم، يف كلمٍة ل��ه:" نلتقي اليوم يف 
ذك��رى ا�ست�سه��اد الوزير املوؤ�س���ض �سعيد �سي��ام الذي 
و�س��ع حجر الأ�سا���ض لهذه الوزارة عل��ى اأ�س�ض اأمنية 

ووطنية �سحيحة".
واأو�س��ح اأن "العجل��ة الأمني��ة الت��ي اأطلقه��ا ال�سهيد 
�سي��ام مل تراج��ع وم��ا كان له��ا اأن تراج��ع، فنح��ن 
نعم��ل ليًا ونهارًا ل�سمان متتع املواطنن بنعمة الأمن 

وال�ستقرار".
واأكد اأن وزارة الداخلية ت�ستمد دميومتها من اجلهود 
الهائل��ة التي يبذله��ا �سباطها وجنوده��ا دون كلل اأو 

ملل، وذلك ب�سدق انتمائهم لوطنهم ومقد�ساتهم.
وق��ال اإن هيئ��ة التوجي��ه ال�سيا�سي واملعن��وي مت�سي 
بعزائم رجاله��ا الذين ل يعرفون النكفاء والراجع 
اأم��ام اأهدافه��ا ال�سامي��ة، وق��د اأبل��وا ب��اًء ح�سًنا يف 

عملهم يف امليادين كافة".
م��ن جانب��ه، ق��ال العمي��د زك��ي ال�سري��ف، يف كلمته، 
اإحدى  ال�سيا�سي واملعن��وي هي  التوجي��ه  "اإن هيئ��ة 
موؤ�س�سات وزارة الداخلية والأمن الوطني وهي تعمل 
على تعبئ��ة وتوجي��ه منت�سبي ال��وزارة وبع�ض فئات 

املجتمع".
الطلب��ة  ا�ستهدف��ت  الهيئ��ة  اأن�سط��ة  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
والن��زلء والوجهاء وامل��راأة من اجلوان��ب ال�سيا�سية 
والوطني��ة والأمني��ة للو�س��ول اإىل عقي��دة و�سل��وك 

رائدين لبناء وطن حر ومواطن حم�سن".
وب��ّن اأن الهيئة و�سل��ت للفئ��ات امل�ستهدفة من خال 
�سيا�س��ات وبرام��ج تدريبي��ة وتوجيهي��ة منطلقة من 

قيم وثوابت العقيدة الأمنية الوطنية الرائدة.
م مدي��ر هيئ��ة التوجي��ه ال�سيا�س��ي واملعن��وي  وتق��دَّ
بال�سك��ر اجلزي��ل لفر�سان الهيئة الذي��ن يحفرون يف 
ال�سخر رغم قلة الإمكانات لي�سلوا لهدفهم يف اإي�سال 
ر�سال��ة الهيئ��ة ال�سامي��ة، وزارة الداخلي��ة والأم��ن 
الوطن��ي قادة وجن��ًدا ممثلة براعيها الل��واء توفيق 

اأب��و نعيم وال��ذي كان �سنًدا وعوًن��ا وداعًما للهيئة يف 
كل حمطاتها واأن�سطتها واإجنازاتها.

وا�ستعر�س��ت الهيئة الدورات التي مت اإجنازها خال 
العام 2018، بدًءا من م�سار التعبئة ال�سيا�سية الذي 
متث��ل يف برنام��ج النخب��ة ال�سيا�سي��ة ال�ساد�ض الذي 
ا�سته��دف 62 �سابًط��ا م��ن مفا�س��ل وزارة الداخلية، 
بالتعاون م��ع جامعة الأمة والعدي��د من املحا�سرين 

املتخ�س�سن.
ويف م�س��ار التوجي��ه والإر�س��اد، عق��دت الهيئ��ة 45 
دورة توعوية متنوعة ا�ستهدفت العديد من منت�سبي 
وزارة الداخلية والأم��ن الوطني، كذلك اأجنزت 87 
الت��ي  الب�سري��ة  التنمي��ة  جم��ال  يف  تدريب��ة  دورة 
�ساهم��ت يف تطوي��ر ق��درات املتدرب��ن ب�س��كل لفت 

وفعال.
وعلى �سعي��د التعبئة املجتمعية، نظمت الهيئة اأكر 
م��ن 18 األف ن�ساٍط ا�ستهدف��ت من خالها النزلء يف 
كافة مراك��ز الإ�ساح والتاأهيل ونظ��ارات ال�سرطة، 
الق��راآن  ودار  الأوق��اف  وزارة  م��ع  بالتع��اون  وذل��ك 
الك��رمي وال�سن��ة، يف �سبي��ل توعيته��م وغر���ض القيم 

ال�سلوكية واملجتمعية ال�سليمة لديهم.
كم��ا قدم��ت الهيئ��ة 1450 ح�س��ة تدريبي��ة لطلبة 
الف�س��ل  خ��ال  اخلم���ض  املحافظ��ات  يف  املدار���ض 
الدرا�س��ي الأول م��ن العام الدرا�س��ي احلايل، يف حن 
نظم��ت 245 لق��اًء مع النخ��ب الطابي��ة يف مدار�ض 
القط��اع كاف��ة، به��دف توعي��ة الطلب��ة يف النواح��ي 

الأمنية والربوية.

خالل حفلها السنوي

م  صور: هيئة التوجيه السياسي والمعنوي ُتكرِّ
خريجي دورات العام 2018
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غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
عل��ى مدار ع�سر �سن��وات متوا�سلة، ل يزال قطار 
امل�ساحل��ة الفل�سطيني��ة يراوح مكان��ه، يف الوقت 
ال��ذي ف�سلت في��ه كل حم��اولت انه��اء النق�سام 
البغي�ض الذي ح��َول الوطن اجلريح اإىل ن�سفن، 
خاف��ات م�ستمرة تاأبى ال��زوال وفقرات متتالية 
م��ن الرا�س��ق الإعام��ي ب��ن الفين��ة والأخ��رى 
يعلقه��ا  كان  الت��ي  الآم��ال  بع���ض  عل��ى  لتق�س��ي 
املواط��ن الفل�سطين��ي باعتباره املت�س��رر الوحيد 

والأكر من هذه التوترات.
وكان رئي�ض ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ض، 
قد هاجم حركة حما�ض واتهمها مبنع الحتفال 

واإيقاد �سعلة النطاقة حلركة فتح يف غزة.
�سعل��ة  باإيق��اد  م�ساركت��ه  خ��ال  عبا���ض  وق��ال 
انطاق��ة فتح يف رام اهلل: "خ�سئوا اأولئك الذين 
مينع��ون ايق��اد ال�سعل��ة يف غ��زة، م��ن يفع��ل هذا 

ومينعنا هو جا�سو�ض"، على حد و�سفه.
م��ن  الكث��ر  غ�س��ب  اأث��ارت  عبا���ض  ت�سريح��ات 
الفل�سطيني��ن بغزة، وردت حرك��ة حما�ض عليه 
م��ن خ��ال و�سف��ه بال�سخ�سي��ة الديكتاتوري��ة، 
البوؤ���ض  حج��م  ع��ن  يع��ر  خطاب��ه  اأن  موؤك��دة 
والياأ���ض ال��ذي يتملك��ه كرئي���ض لل�سلط��ة وفت��ح 

جراء �سيا�ساته الفا�سلة.

االنفصال أشد خطرا
وي��رى الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي اإياد ج��ر، اأن 
املرحل��ة احلالي��ة �سدي��دة احل�سا�سي��ة، قائا:" 
اأظ��ن اأننا �سنبحث خال هذه املرحلة عن تثبيت 
النق�س��ام، لأنن��ا م��ع الأ�س��ف مقبل��ون بخط��وات 

�سريعة نحو النف�سال بن �سطري الوطن".
ويقول ج��ر يف حديث لل��راأي:" اإن حما�ض ترى 
اأن النق�س��ام، اأق��ل �سرر من الو�س��ول لانف�سال، 

وهذا ما ي�سعى اإليه عبا�ض بعقوباته واجراءاته 
�سد قطاع غزة"، م�سرا اإىل اأن ا�ستخدام م�سطلح 
م�ساحل��ة لي�ض له اأي عاقة بامل�سهد الفل�سطيني 
لأن العنوان الأبرز للم�سهد احلايل طريف ال�سراع 

الداخلي من النق�سام اىل النف�سال.
وح��ول تداعي��ات ونتائ��ج التوت��ر احلا�س��ل على 
ال�ساح��ة الفل�سطيني��ة الداخلية، ي�سي��ف:" اإن 
تداعي��ات النف�س��ال اأ�سد خطورة م��ن تداعيات 
م��ا  نف��ذت  ق��د  تك��ون  ال�سلط��ة  لأن  النق�س��ام، 
الأمريكي��ة،  والإدارة  ا�سرائي��ل  ل��ه  خطط��ت 
ال�س��اح  فالأخ��رة مل تع��د معني��ة با�ستخ��دام 
لتنفي��ذ خمططاته��ا، لأنها جنحت م��ع الأ�سف يف 

اإيجاد وكاء ينفذون ما ُتريد".
وي�ستطرد حديثه بالقول:" كل اإجراءات عبا�ض 
�س��د قط��اع غزة تدفعن��ا اىل الو�س��ول للمرحلة 

النهائية يف �سفقة القرن".
وح��ول غي��اب ال��دور امل�س��ري يف تل��ك املناكفات 
احلا�سل��ة حالي��ا، يرى ج��ر اأن م�سر ق��د فقدت 
الكث��ر من الثقة يف ط��ريف النق�س��ام، وخ�سو�سا 
ال�سلط��ة الت��ي اأف�سل��ت كل املقرح��ات امل�سري��ة 
الأخ��رة، وه��و م��ا ت�سب��ب يف توت��ر العاقة بن 

م�سر وقيادة ال�سلطة.
ويف اعتق��اد جر فاإن زيارة عبا���ض مل�سر تاأتي يف 
�سياق حماولته لك�سب موقف م�سر �سد حما�ض، 
خ�سو�س��ا واأن اإع��ان غزة اإقلي��م متمرد من قبل 
عبا�ض حتت��اج لتن�سيق مع اجلانب امل�سري، لذلك 

م�سر ل تريد ف�سل جديد لدورها.

أجندات مختلفة
ال�سيا�س��ي  واملحل��ل  الكات��ب  يوؤك��د  جهت��ه  م��ن 
م�سطف��ى ال�س��واف اأن��ه ل يوج��د اأي جدي��د يف 
مو�س��وع امل�ساحل��ة �س��وى املزي��د م��ن اخلاف��ات 

واملناكف��ات ال�سيا�سي��ة، مو�سح��ا اأن امل�ساحلة ل 
زال��ت على حالها واأن ل اأح��د يريد التفاق على 

ما مت التفاق عليه م�سبقا.
ويق��ول ال�سواف يف حديث لل��راأي:" اإن النق�سام 
ب��اق لأن هن��اك اأجندات خمتلفة، كم��ا اأن هناك 
حج��ب للموظف��ن وخ�س��م للروات��ب واإجراءات 
حمم��ود  ال�سلط��ة  رئي���ض  قب��ل  م��ن  تهديدي��ة 
عبا���ض"، لفتا اإىل اأن لغ��ة التهديد هي ال�سائدة 

يف ت�سريحاته دوما.
ووف��ق م��ا ذك��ره يف حديثه ف��اإن الرئي���ض عبا�ض 
يعتق��د باأن��ه هو �ساحب احل��ق يف متثيل اأي �سيء 
رغ��م اأنه ل ميثل اإل جزء ب�سيط جدا من حركة 
ال�س��واف  يوؤك��د  امل�س��ري،  ال��دور  وح��ول  فت��ح. 
اأن م�س��ر ل زال��ت تب��ذل جه��ودا كب��رة يف مل��ف 
امل�ساحل��ة الوطني��ة الفل�سطيني��ة، ولكنه��ا اأم��ام 
تعن��ت حمم��ود عبا���ض ل ميكن ال�سغ��ط اأكر من 

ذلك.

مصر ال تمتلك أوراق قوة
بدوره تط��رق املحلل ال�سيا�س��ي �سميح خلف، اإىل 
ت�سريحات القيادي يف حركة فتح عزام الأحمد 
و�سيط��رة  حك��م  لتقوي���ض  الأوان  اآن  بقول��ه" 
حما���ض بغزة"، موؤك��دا اأن الأحمد لي�ض اأول مرة 
ينط��ق بتل��ك التوجه��ات، وهي ذات مدل��ول اأمني 
و�سيا�س��ي، اأي �سناع��ة الفو�س��ى وخلخل��ة ال�سلم 

الجتماعي يف غزة.
ويق��ول خل��ف يف حدي��ث لل��راأي ": ورمب��ا دللة 
احلقد تهدف ل�سناع��ة حرب اأهلية ت�سنع متغر 
�سيا�س��ي تفر���ض في��ه روؤي��ا دولي��ة اقليمية على 
القط��اع"، مو�سح��ا اأن ل ح��ل ينتظ��ر امل�ساحل��ة 

لعتبارات متعددة وهي اختاف الرامج.
م��ع  يتواف��ق  ل  عبا���ض  نه��ج  اأن  اإىل  وي�س��ر 

الأطروح��ات الوطنية لل�سراع حتى باأبجدياتها 
املنخف�سة، وبعيدا عن اأي نظرة حزبية، فنهجه 
والوطني��ة  ال�سعبي��ة  احلال��ة  م��ع  ين�سج��م  ل 
الت��ي تطالب دائم��ا بعدم اخلروج ع��ن اأ�سا�سيات 

ال�سراع.
ويت�س��اءل بالق��ول:" كي��ف تلتئ��م م�ساحل��ة يف 
ظ��ل �سلوكي��ات وت�سريح��ات و�سيا�س��ات وتن�سيق 
اأمن��ي، فيما عبا�ض يف اآخر ت�سري��ح يقول فيه يف 
القاه��رة " ل دول��ة فل�سطيني��ة قب��ل 15 عام��ا" 

ويجزم بذلك.
وفيما بتعلق ب�سمت م�سر حيال املناكفات اجلارية 
بن حركت��ي فتح وحما�ض، يوؤكد خل��ف اأن عبا�ض 
واف��ق بامتعا���ض عل��ى ال��دور امل�س��ري، م�ست�سهدا 
بهجوم ع�سو اللجنة املركزية حلركة فتح جريل 
الرجوب على م�سر ودورها وتوجهاتها. ويو�سح اأن 
دور م�س��ر وتقييمها للم�ساحل��ة يخ�سع جزءا منه 
لروؤي��ا اقليمي��ة ودولية، م��ع اإرادة م�سرية وقرار 
م�س��ري يحاف��ظ عل��ى الأم��ن القوم��ي والقليمي 
مل�سر، موؤكدا اأن م�سر ل متتلك كل الأوراق املوؤثرة 
عل��ى عبا���ض، فهن��اك دول توؤثر اأي�س��ا وعبا�ض ل 
يلتف��ت للروؤيا امل�سرية، وهن��اك موؤ�سر لذلك وهي 
حماول��ة اب��رام م�ساحل��ة فتحاوي��ة ب��ن عبا���ض 
وحمم��د دحان والت��ي ف�سلت فيه��ا جميع اجلهود 

امل�سرية والعربية.
ويتاب��ع قوله:" عبا���ض له نهج��ه لتدمر حركة 
التحري��ر  ومنظم��ة  الوطني��ة  واحلرك��ة  فت��ح 
وكل تي��ارات املقاوم��ة وه��و اأعل��ن �سراح��ة ع��ن 
ذل��ك، وبا �س��ك اأن زي��ارة عبا�ض مل�س��ر احلالية، 
ق��د تط��رح فيها م�س��ر جتميد يف الو�س��ع القائم، 
وع��دم اأخذ خطوات ت�سعيدي��ة مثل حل املجل�ض 
الت�سريعي اأو مزيدا من العقوبات والقرارات على 

غزة".

بعد فشل إنهاء االنقسام .. هل تدخل غزة في مرحلة االنفصال؟
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غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع
فيما يدخل القطاع ال�سحي يف موت 
�سريري يجعله غر قادر على اأداء 
مهامه وخدمة ما يزيد من 2 مليون 
ن�سم��ة، يوا�س��ل اأ�سح��اب القرار يف 
م��ن  التن�س��ل  احلم��دهلل  حكوم��ة 

مهامهم جتاه قطاع غزة.
ن��داء  اأطلق��ت  ال�سح��ة  وزارة 
فيم��ا  للح��اق  عاجل��ة  ا�ستغاث��ة 
تبقى من الرمق الأخر يف مولدات 

الطاقة لديها والتي
بع���ض  لت�سغي��ل  اإل  تكف��ي  ل 
امل�ست�سفيات الكرى يف غزة، وذلك 

لإنقاذ اأرواح املر�سى من الوفاة. 

أرقام وإحصائيات
د.  ال�سح��ة  وزارة  با�س��م  الناط��ق 
اإن  بالق��ول  �س��دد  الق��درة  اأ�س��رف 

اأزمة الوقود احلادة دخلت مرحلة 
الع��د التن��ازيل لتوق��ف اخلدم��ات 
اأي  غ��زة دون  ال�سحي��ة يف قط��اع 
املعني��ة  اجله��ات  م��ن  ا�ستجاب��ات 

لتطويقها حتى اللحظة.
وق��ال القدرة ل�" ال��راأي" اإن  معدل 
يف  للوق��ود  ال�سه��ري  ال�سته��اك 
مراف��ق وزارة ال�سح��ة تبل��غ  540 
األف ل��ر من ال�س��ولر ؛ ومع حت�سن 
�ساع��ات الو�س��ل للتي��ار الكهربائي 
اىل  ال�سته��اك  مع��دل  انخف���ض 

�سهريا.  لر  األف   300
اىل  احلاج��ة  اأن  الق��درة  وب��ن 
التي��ار  م��ن  ا�سافي��ة  �ساع��ات 
م��ن  الف��رة  ه��ذه  يف  الكهربائ��ي 
اأن  اإىل  لفت��ًا  ت��زداد،  ال�سن��ة 
املنح��ة الأخ��رة انته��ت م��ع نهاية 
اأف��ق  �سه��ر نوفم��ر ول يوج��د اأي 
ملن��ح اأخ��رى  ولف��ت اإىل اأن وزارت��ه 

تتوا�سل مع كافة اجلهات ال�سريكة 
واملوؤ�س�سات املانحة لتطويق الأزمة 
ولك��ن دون بوادر جدية للحل حتى 

اللحظة.
واأك��د الق��درة اأن م�ست�سف��ى الهال 
الإمارات��ي يف حمافظ��ة رف��ح ب��داأ 
الع��د التن��ازيل يف وق��ف خدمات��ه 
امل�ست�سف��ى  ويع��د  �ساع��ات،  خ��ال 
خدم��ات  يق��دم  ال��ذي  الوحي��د 

الولدة يف حمافظة رفح. 
و�س��دد بالقول :" هن��اك تداعيات 
خطرة ته��دد  40 غرف��ة عمليات 
يومي��ًا،  عملي��ة   250 جت��ري 
11غرف��ة  بالإ�ساف��ة اإىل توق��ف 
عملي��ات ولدة جتري 300 عملية 
يومي��ًا وتوقف 10 بن��وك دم و50 

خمتر طبي".
واأو�سح اأن 128 جهاز غ�سيل كلوي 
ل�� 800 مري���ض و اأجهزة الت�سوير 

الت�سخي�سية  والجهزة  ال�سعاعي 
مهددة هي الأخرى بالتوقف.

املوؤ�س�س��ات  الق��درة  كاف��ة  ونا�س��د 
واجلهات املعني��ة بالتدخل الفوري 
نقط��ة  اإىل  الأزم��ة  و�س��ول  ملن��ع 
اخلدم��ة  تق��دمي  معه��ا  ي�سع��ب 
اأي  غي��اب  م��ع  خا�س��ًة  ال�سحي��ة، 
عنه��ا  ينت��ج  جدي��دة  ملنح��ة  اأف��ق 
توف��ر كميات ثابت��ة ومنتظمة من 
الوقود، ل�سمان ا�ستمرارية تقدمي 
مب�ستوياته��ا  ال�سحي��ة  اخلدم��ة 

املختلفة.

تواصل مستمر
ب��دوره؛ بحث وكي��ل وزارة ال�سحة 
د. يو�س��ف اأبو الري���ض مع عدد من 
ممثل��ي املوؤ�س�سات الدولية واملانحة 
تداعي��ات اأزم��ة الوق��ود اخلانق��ة 

واخلدم��ات  املراف��ق  جمم��ل  عل��ى 
ال�سحية يف وزارة ال�سحة.

اأزم��ة  ب��اأن  الري���ض  اأب��و  واأو�س��ح 
كاف��ة  يف  تتفاق��م  ب��داأت  الوق��ود 
امل�ست�سفي��ات وخا�سة الك��رى منها، 
م�س��را ب��اأن كمي��ة الوق��ود املتبقية 
لت�سغي��ل مول��دات الكهرب��اء داخ��ل 
تنف��د  ق��د  الك��رى  امل�ست�سفي��ات 
اأي��ام ح��ال ع��دم تزويده��ا  خ��ال 
بالوقود الازم. ودعا كافة اجلهات 
للتح��رك ال�سريع م��ن اأجل تطويق 
دون  له��ا  حل��ول  وو�س��ع  الأزم��ة، 

امل�سا�ض باملري�ض الفل�سطيني.
وتع��اين وزارة ال�سح��ة م��ن اأزم��ات 
ع��دة، بفع��ل ع��دم حتم��ل حكومة 
مل�سوؤوليته��ا يف  رام اهلل  الوف��اق يف 
قطاع غ��زة، واحل�س��ار الإ�سرائيلي 
املفرو���ض من��ذ م��ا يزي��د ع��ن 12 

عاًما.

مئات األقسام مهددة بالتوقف

أزمة الوقود بمرافق الصحة ... 

تحذيراٌت تتجدد وال أفق للحل 
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غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
الحت��ال  �سلط��ات  تت��وان  ل 
القوان��ن  ت�سري��ع  يف  الإ�سرائيل��ي 
العن�سري��ة والتع�سفية غر امل�سبوقة 
بح��ق الأ�س��رى الفل�سطيني��ن ب�ست��ى 
الط��رق والأ�سالي��ب ال�سارم��ة بهدف 
بعر���ض  �سارب��ة  منه��م،  النتق��ام 
احلائط كافة القوان��ن والت�سريعات 
�سرع��ت  الت��ي  الدولي��ة  والأع��راف 
لل�سع��ب الفل�سطين��ي املقه��ور الدف��اع 
ع��ن اأر�س��ه ومقدرات��ه ب��كل م��ا اأوتي 
م��ن قوة، وكان اآخر تل��ك القوانن هو 
م�سادق��ة الكني�س��ت على قان��ون منع 

الإفراج املبكر عن الأ�سرى.
ويف وقت �سابق، �سوت الكني�ست اأي�سا 
عل��ى م�س��روع قانون يحظ��ر مبوجبه 
زي��ارات اأ�سرى حرك��ة حما���ض اأو اأي 
حرك��ة حتتج��ز اإ�سرائيلي��ن كاأ�سرى 

اأو رهائن.
الكني�سي��ت  ط��رح  ذل��ك،  قب��ل  وم��ن 
يتي��ح  قان��ون  م�س��روع  الإ�سرائيل��ي 
اإعدام اأ�سرى فل�سطينين اأدينوا بقتل 
اإ�سرائيلين، وذلك بعد اإعطاء رئي�ض 
احلكوم��ة بنيام��ن نتنياه��و ال�س��وء 

الأخ�سر لل�سر باجتاه اإقراره.
وُم��ررت الق��راءة التمهيدي��ة مل�سروع 
القان��ون بتاأيي��د 52 ع�سوا ومعار�سة 
49، وهو مببادرة من ع�سو الكني�ست 

روب��رت اإليطوف من ح��زب "اإ�سرائيل 
بيتنا".

قطعة من العذاب
كثرة هي األوان و�سور عذاب الأ�سرى 
داخ��ل ال�سج��ون، حيث يق��ول الأ�سر 
املح��رر م��ازن اإر�س��ي "35" عام��ا م��ن 
قط��اع غزة، تعر�ض اأي�سا ل�ستى األوان 
يف  �سجن��ه  داخ��ل  واملعان��اة  الع��ذاب 
ال�سبع ومن ث��م مت نقله ل�سجن النقب 

ال�سحراوي.
وي�سي��ف اإر�سي يف حديث ل� "الراأي": 
"كان��ت التهم��ة املوجه��ة يل من قبل 
مبدين��ة  عب��وة  تفج��ر  الحت��ال 
بخم���ض  حاكم��وين  حي��ث  اخللي��ل، 
اأرب��ع  منه��ا  ق�سي��ت  ون�س��ف  �سن��وات 
�سنوات"، موؤك��دا اأن م�سلحة ال�سجون 
ال�سرائيلي��ة كانت ت�س��ع معهم اأ�سرى 

جنائين ولهم اأ�سبقية يف الإجرام".
وخ��ال ف��رة اعتق��ال م��ازن اأ�سي��ب 
باأزم��ة ح�سا�سية يف ال�س��در مع �سعال 
�سدي��د، وبعده��ا مت نقله عل��ى عيادة 
الرملة ولكن بع��د �سهرين حيث ا�ستد 
علي��ه مر�س��ه، ومت نقل��ه فيم��ا ي�سمى 
حلالت��ه  مراع��اة  ب��دون  البو�سط��ة 

ال�سحية املردية.
ويتذكر الأ�سر املحرر �سرار احلروب 
الغربي��ة،  بال�سف��ة  حل��م  بي��ت  م��ن 

معاناته وعذاباته م��ع بقية الأ�سرى 
واملعتقل��ن داخ��ل �سج��ون الحتال، 
عندم��ا كانوا يتنقلون داخل ما ي�سمى 
ال�سج��ون  ب��ن  "البو�سط��ة"  بعرب��ة 

واملحاكم الإ�سرائيلية.
ويق��ول الأ�س��ر املح��رر يف حدي��ث ل��� 
اعتق��ايل  ف��رة  "خ��ال  "ال��راأي": 
م��ررت بالعدي��د م��ن ال�سج��ون، بدءا 
من �سجن ع�سقان وامل�سكوبية وهو ما 
اأ�سميه "امل�سلخ" وم��ن ثم �سجن نفحة 
ال�سح��راوي"، مو�سحا اأن ال�سجن كله 
معاناة، وكل معاناة فيه هي قطعة من 
العذاب وخا�سة عند نقل الأ�سرى مبا 

ي�سمى البو�سطة.
واأفرج عن الأ�س��ر احلروب يف �سفقة 
وف��اء الأحرار ومت اإبع��اده اإىل قطاع 
غ��زة، بع��د اأن اأم�سى ما يق��ارب ع�سر 
�سن��وات داخ��ل ال�سج��ون، حي��ث كان 
مقاوم��ة  بتهم��ة  باملوؤب��د  حمكوم��ا 
الحت��ال وقتل م�ستوطن��ن واإر�سال 
ا�ست�سهادي��ن، والكثر م��ن التهم التي 

تل�سقها ا�سرائيل باملعتقلن لديها.

تسابق إلذالل األسرى
ويقول مدير العام يف وزارة الأ�سرى 
عب��ده:"  ا�س��ام  بغ��زة،  واملحرري��ن 
اإن الحت��ال يق��وم ب�س��ن العديد من 
القوانن العن�سري��ة والتع�سفية �سد 

الأ�س��رى يف ال�سجون، وه��ذه القوانن 
ت�سته��دف ال�سورة املبا�س��رة لاأ�سرى، 
ولذل��ك فالحت��ال ي�سع��ى ملحاول��ة 
اثباته��ا بال�س��ورة الر�سمية للنيل من 

عزميتهم و�سرهم وحتملهم".
ويلف��ت عب��ده يف حديثه ل�"ال��راأي"، 
له��ا  يتعر���ض  الت��ي  النته��اكات  اإىل 
الأ�س��رى داخل ال�سجون الإ�سرائيلية 
م��ن حرم��ان م��ن الزي��ارة والكنتين��ا 
ال�ست��اء  ماب���ض  عل��ى  واحل�س��ول 
والأغطي��ة، وحقه��م يف العاج بهدف 
التنغي���ض عليه��م حت��ى وه��م خل��ف 

الق�سبان.
ف��اإن ت�سري��ع ه��ذه  م��ا ذك��ره  ووف��ق 
القوان��ن يدخ��ل يف اإط��ار املزاي��دات 
احلزبي��ة لتق��دمي القوان��ن املتعلقة 
الحت��ال،  �سج��ون  يف  بالأ�س��رى 
الإ�سرائيلي��ة  الأح��زاب  وت�ساب��ق 
داخ��ل  م�ساحله��م  عل��ى  للح�س��ول 

احلكومة.
وحول دور وزارة ال�س��رى واملحررين 
داخ��ل  ال�س��رى  وا�سن��اد  دع��م  يف 
�سج��ون الحت��ال، ي�سي��ف عب��ده:" 
نتاب��ع ب�سكل دائ��م الإج��راءات التي 
ت�سته��دف الأ�س��رى، وهن��اك حدي��ث 
وتوا�سل م��ع املوؤ�س�س��ات الدولية مثل 
لو�سعه��م  بغ��زة  الأحم��ر  ال�سلي��ب 
تتعل��ق  الت��ي  الأم��ور  كل  �س��ورة  يف 

بحرم��ان الأ�سرى من كاف��ة حقوقهم 
امل�سروعة".

الحت��ال  �سج��ون  داخ��ل  ويوج��د 
6500 اأ�س��ر فل�سطيني موزعن على 
م��ن  الإ�سرائيلي��ة،  ال�سج��ون  كاف��ة 
بينه��م 64 اأ�س��رة فل�سطيني��ة يع�سن 
ظروفا ماأ�ساوية قا�سية و�سعبة، وفق 

حديث عبده.
ق��د  "الكني�س��ت" ال�سرائيل��ي،  وكان 
�س��ادق الليل��ة املا�سي��ة، بالقراءت��ن 
الثاني��ة والثالثة على م�س��روع قانون 
مين��ع �سلطات الحت��ال تق�سر فرة 

ال�سجن لاأ�سرى الفل�سطينين.
وين�ض القانون عل��ى حرمان الأ�سرى 
القت��ل  بته��م  اإدانته��م  الذي��ن ج��رى 
وامل�ساع��دة عل��ى القت��ل م��ن العر���ض 
على جلن��ة الإفراج املخولة بالإفراج 
امل�سبق عنه��م ح��ال ا�ستكمالهم لثلثي 

املدة.
الأ�س��رى  القان��ون  ي�سم��ل  ل  فيم��ا 
املتهمن بتهم اأخ��رى، يف الوقت الذي 
توعد في��ه اأع�س��اء كني�س��ت بتعديل 
جمي��ع  لي�سم��ل  م�ستقب��ًا  القان��ون 

الأ�سرى الفل�سطينين.
و�س��وت عل��ى م�س��روع القان��ون ال��ذي 
اقرح��ه ع�سو الكني�س��ت اأوديد فورر 
وعن��ات باراكو، 27 نائب��ا وعار�سه 6 

نواب.

منع اإلفراج المبكر عن األسرى..ترجمة لعنصرية االحتالل
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غزة – الراأي:
ن�س��رت وزارة الداخلي��ة والأم��ن الوطن��ي يف غ��زة 
الليل��ة، تو�سيًح��ا ح��ول ال�ستب��اه ب�سي��ارة تق��ل 3 

اإيطالين بغزة.
وقال��ت الداخلي��ة يف بي��ان و�س��ل "ال��راأي": "جرت 
خ��ال ال�ساع��ات املا�سي��ة حتقيق��اٌت ل��دى الأجهزة 
الأمنية حول ال�ستباه ب�سيارة ُتقل ثاثة اإيطالين 
ت�س��ادف تواجده��ا يف منطق��ة وقع فيه��ا اإطاق نار 
و�س��ط قطاع غ��زة �سب��اح الثن��ن 2019/1/14، 
وبع��د املتابع��ة توجه��ت ال�سي��ارة ملق��ر "الأون�سك��و" 

التابع لاأمم املتحدة مبدينة غزة".
واأ�ساف��ت: "وم��ن خ��ال التحقيق��ات مت التاأك��د من 
اإج��راءات  و�سام��ة  الثاث��ة  الإيطالي��ن  هوي��ة 
دخوله��م لقط��اع غزة، وتب��ّن اأن ال�سي��ارة ل عاقة 
الداخلي��ة  و�سك��رت  الن��ار".  اإط��اق  بح��ادث  له��ا 
التحقي��ق،  اإمت��ام  الت��ي �ساع��دت يف  كاف��ة اجله��ود 
وخا�س��ة تعاون كّل من: ال�سي��د نيكولي ميادنوف، 
املتح��دة يف الأرا�س��ي  ل��اأمم  وامل�ست�س��ارة الأمني��ة 
غ��زة،  يف  الأون�سك��و  مق��ر  ومدي��ر  الفل�سطيني��ة، 

والقن�سلية الإيطالية، وال�سفر حممد العمادي.

الداخلية توضح 
مالبسات االشتباه 

بسيارة تقّل إيطاليين 
بغزة

غزة- الراأي - اآلء النمر
يف يومه��ا ال�ساد�ض تزداد اإ�سرارا و�سرًا 
وثبات��ًا رغم��ًا عن �سعف قوته��ا البدنية 
الت��ي بداأت بالذبول بع��د اإ�سرابها التام 
ع��ن الطعام، فهي الت��ي متتلك يف �سدرها 
بع��د  للحي��اة  يلتف��ت  ل  مقه��ورًا  قلب��ا 
اختط��اف اأجه��زة ال�سلطة ابنه��ا "مراد 
عزالدي��ن فتا���ض" لع�سرات امل��رات التي 
مل تع��د حت�سيه��ا، ودون اأ�سباب وا�سحة 

�سوى اأنه يتمتع بخلق رفيع.
الأم ومربي��ة الأجي��ال اأم ن�س��ال فتا�ض 
تنوب عن زوجها املتوفى وتعلن اإ�سرابها 
ع��ن الطع��ام رف�س��ا ل�سيا�سي��ة العتقال 
ال�سيا�س��ي، واختط��اف ابنه��ا م��ن اأكناف 
م��ن  املختط��ف  الطال��ب  فه��و  حيات��ه، 
ب��ن امتحانات��ه اجلامعي��ة، وم��ن حف��ل 
تخرج��ه وم��ن ف��رح اأخي��ه، وم��ن ج��ل 
املنا�سب��ات العائلية التي من املفر�ض اأن 
يكون يف �سدارتها، ف�سا عن حرمانه من 

البتهاج باأول يوم لوظيفته اجلديدة.
اأم ن�س��ال تتح��دث ل�"ال��راأي" :"كل م��ا 
اأ�ستطيع فعله ه��و الحتجاج بالإ�سراب 
ع��ن الطعام، اأود اأن اأو�س��ل الر�سالة واأن 
اأ�سمَع �سوت��ي ال�سعيف، فاأنا الأم التي ل 
تر�س��ى لولدها حي��اة ال��ذل دون اأمن اأو 
ا�ستق��رار اأو حتى اأدنى مقومات الراحة، 
واأحتم��ل من�سب مدي��ر مدر�س��ة ثانوية 
كمربي��ة اأجي��ال حتم��ل ر�سال��ة قدره��ا 

الأمانة وامل�سوؤولية".

ت�س��ف اأم ن�س��ال اختط��اف ولده��ا باأنه 
عن�س��ري ول يح��رم احلي��اة اخلا�س��ة، 
وتق��ول :"اأم�س��ى ابن��ي م��راد يف �سجون 
�سم��ن  الع��ام  ون���ض  ع��ام  الحت��ال 
اأح��كام اإداري��ة ل حتم��ل ته��م وا�سحة 
بحق��ه، اإل اأن��ه ق�س��ى بعده��ا يف زنازين 
الأم��ن الوقائي التابع لأجه��زة ال�سلطة 

الفل�سطينية ع�سرات املرات".
احلال��ة ال�سحي��ة لأم املعتق��ل ال�سيا�سي 
"م��راد فتا���ض" ب��داأت بال��ردي، وعلى 
اإثرها نقلت اإىل ق�سم الطوارئ يف م�سايف 
ال�سف��ة املحتل��ة، لكنه��ا ل زال��ت متتل��ك 
موا�سل��ة  عل��ى  كب��ر  واإ�س��رار  عزمي��ة 
ذل��ك  اأث��ر  ول��و  الطع��ام  ع��ن  اإ�سرابه��ا 

بال�سلب على �سحتها اجل�سدية.
لول��دي  ف��داًء  اخلاوي��ة  "اأمعائ��ي 
املربي��ة  ع��رت  الكلم��ة  به��ذه  م��راد"، 
الفل�سطينية اأم ن�س��ال يف �سبيل الإفراج 
ع��ن فل��ذة كبدها ال��ذي ل يهن��اأ يف عمل 

ما اإل واأف�سده العتقال ال�سيا�سي.
اأما ع��ن اأحد املواقف التي تطرق ذاكرة 
اأم ن�سال، فتق��ول :"عندما كانت جامعة 
النج��اح حتتف��ل بتخري��ج طلبته��ا كان 
م��راد يقب��ع يف �سجون ال�سلط��ة، وحينها 
حلظ��ات  م�ساركت��ه  ووال��ده  اأن��ا  وددت 
تخرجه اأثن��اء اعتقاله رمزيًا، وبالفعل 
ل��ه �س��ورة كب��رة والبت�سام��ة  طبعن��ا 
ترت�س��م على وجنتي��ه منت�سف ال�سورة، 
لكنه��ا مل تكتم��ل برف�ض جمي��ع املطابع 

الكتابة اأ�سفل ال�سورة جملة .. "ل 
لاعتقال ال�سيا�سي".

جت��اوزت ال�سلط��ة يف ق�سوتها على 
زنازينه��ا  يف  ال�سيا�سي��ن  املعتقل��ن 
ح��د ق�س��وة ب��رودة الطق���ض، فل��م 
تقب��ل اإدخ��ال الأغطي��ة واملاب�ض 
ال�ستوي��ة لب��ن العائل��ة "فتا���ض"، 
اأما عن جتاوزها املعنوي فهي ت�سنع 
باإدخ��ال  للمعتق��ل  نف�سي��ة  حرب��ا 
الأخبار الكاذب��ة مل�سامعه يف �سبيل 

اإحباطه وهزميته.
فتا���ض"  "م��راد  املعتق��ل  وال��دة 
اأك��دت عل��ى اأن اله��دف دائم��ا م��ن 
�سف��و  تعك��ر  ه��و  جنله��ا  اعتق��ال 
العائل��ة وتعم��د اإهانته��ا وتعطي��ل 
ال�سب��اب  ودرا�س��ة  وعم��ل  حي��اة 
الفل�سطين��ي، ف��ا تلق��ي الأجه��زة 
المني��ة باًل لفق��دان العائلة لرب 
اأ�سرته��ا وال��ذي ن��ال م��ن �سجونه��ا 
والق�س��وة  الع��ذاب  م��ن  الكث��ر 

والتحقيقات التي ل عد لها.
اأم ن�س��ال امل�سربة عن الطعام حتى 
ني��ل ابنه��ا حريت��ه التام��ة اأطلقت 
منا�سدته��ا للموؤ�س�س��ات احلقوقي��ة 
وجلنة احلريات للتدخل وال�سغط 
عل��ى ال�سلطة لاإفراج عن ابنها، يف 
خط��وة ملنع تك��رار اختط��اف ابنها 
زنازينه��ا وتعطيل��ه  واحتج��ازه يف 

عن حياته اخلا�سة.

في سبيل اإلفراج عن ابنها

"المربية فتاش" تتحدى االعتقال السياسي بأمعائها الخاوية 


