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القدس املحتلة/ فلسطني:
قــررت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي أمــس إبعــاد نائــب 
القــدس املحتلــة رئيــس  العــام ألوقــاف مدينــة  املديــر 
أكادميية األقىص للوقف والرتاث الشــيخ ناجح بكريات 

عن املسجد األقىص ملدة 6 أشهر.
اآلن  حتــى   2003 عــام  منــذ  بكــريات  الشــيخ  وتعــرض 
لإلبعاد قرابة 30 مرة عن املسجد األقىص، إىل جانب 
منعه من الوصول إىل مكان عمله أمام باب السلسلة.

عــى  التضييــق  سياســة  االحتــال  ســلطات  وفرضــت 
الشــيخ بكــريات، وفتشــت منزلــه أكــر مــن مــرة وفرضــت 
عليــه اإلقامــة الجربيــة فيــه، وأبعدته عــن البلدة القدمية 
مــرة، كان  مــن  أكــر  أبنائــه  قــرا، إضافــة عــى اعتقــال 
أبرزها اعتقال ابنه مالك الذي قىض قرابة 19 عاًما يف 

السجون.
املســجد  عــن  إبعــاده  تجديــد  قــرار  بكــريات،  ووصــف 
األقىص بأنه "ظامل، ولن يثنيه عن الدفاع عن املســجد 

وقضية القدس".
"االحتــال  صحفــي:  ترصيــح  يف  بكــريات  وقــال 

أي  ومنــع  الســاحة،  عــن  املؤثريــن  لتغييــب  يســعى 
ويســتهدف  القــدس،  يف  إســامي  فلســطيني  وجــود 
وحّراســه  املســجد  وموظفــي  املقدســية  املرجعيــات 
اســتهداًفا مبــارًشا، يف محاولــة منــه لخلــق فــراٍغ إداري 
ُيضعف أداء دائرة األوقاف اإلسامية وإدارة "األقىص".

وأضاف أن اإلبعاد املُتكّرر عن املسجد، ونحن أصحاب 
املســتوطنون  فيــه  يقتحــم  الــذي  الوقــت  يف  األرض، 
إخــاال  هنــاك  أن  يؤّكــد  باحاتــه،  ويدنســون  األقــىص 

باملوازين ويف طبيعة التعامل مع املقدسيني.
وشــدد عــى أن "كل هــذه املحــاوالت لــن تثنينــي عــن 
وأداء  مجتمعــي،  مــع  والتواصــل  األقــىص،  عــن  الدفــاع 
التــي  املدينــة،  قضيــة  عــن  الدفــاع  يف  املهــم  دوري 
عــن  معــرًبا  وأقصاهــا"،  أزقتهــا  يف  وترعرعــت  عشــت 
رفضه لكل إجراءات االحتال "الظاملة" بالتضييق عى 

املقدسيني.
الــذي  الوصــول إىل مكتبــه  مــن  أنــه محــروٌم  وأشــار إىل 
يبعــد أقــل مــن 100 مــرت عــن املســجد األقــىص بســبب 

قرارات االحتال الجائرة.

بحريــة  تنــادي  التــي  اإلنســانية  واملواثيــق  الدوليــة 
العبادة".

وقــال القانــوع يف ترصيــح صحفــي: "إن االحتــال بهــذا 
القــرار الجائــر يحــاول أن يخمــد صــوت شــعبنا، ويغّيــب 
دور رموزه يف الدفاع عن املسجد األقىص ليتمكن من 

االقتحام، ومترير مرشوع التقسيم".
يف  ينجــح  ولــن  بالفشــل،  ســيبوء  "القــرار  إن  وأضــاف: 
الدفــاع  يف  دورهــم  عــن  ورمــوزه  وقياداتــه  شــعبنا  عــزل 
باملســجد  لالتحــام  الجامهــري  وتعبئــة  مقدســاتنا  عــن 

األقىص وحاميته من مخاطر التهويد والتقسيم".
املقاومــة  حركــة  يف  القــدس  دائــرة  قالــت  بدورهــا، 
بالكــوارث  منشــغل  العــامل  بينــام  حــامس:  اإلســامية 
الشــيخ  إبعــاد  بجرميــة  االحتــال  يطالعنــا  الطبيعيــة 
عــن  الدفــاع  أفنــى حياتــه يف  أنــه  "بكــريات"، الفًتــا إىل 
املســجد املبــارك ومدينــة القــدس والربــاط فيــه وعــن 

بقية املقدسات. 
بعــني  تنظــر  أنهــا  أمــس  لهــا  بيــان  يف  الدائــرة  وأكــدت 
تســتهدف  التــي  اإلرسائيليــة  السياســة  إزاء  الغضــب 

بــدوره، عــدَّ الناطــق باســم حركــة حــامس عبــد اللطيــف 
األقــىص  املســجد  عــن  بكــريات  إبعــاد  قــرار  القانــوع، 
القوانــني  كل  مــع  تتناقــض  مقيتــة  عنرصيــة  "سياســة 

باتقــاء  االحتــال  منــذرًة  والوطنيــة،  املقدســية  الرمــوز 
"غضبــة شــعبنا وأال يتعــرض لرموزنــا املقدســية، فلقــد 
تجــرأ كثــرًيا وازدادت رشاهتــه وتجاوز الخطوط الحمراء، 

وهذا نذير حتاًم سيفجر األوضاع ولن يسلم منه".
واســتنكرت رابطــة علــامء فلســطني قــرار االحتــال إبعاد 
أبــرز  أحــد  أنــه  مؤكــدة  األقــىص،  عــن  بكــريات  الشــيخ 
كلهــا  حياتهــا  ســخرت  التــي  املقدســية  الشــخصيات 
للدفــاع عــن مدينــة القــدس واملســجد املبــارك والرباط 

فيه.
وأدانــت الرابطــة يف بيــان لهــا أمــس اعتــداءات االحتال 
املتواصلــة وغــري املــربرة ضــد علــامء ومشــايخ املدينــة 
تــأيت يف  املقدســة، مشــرية إىل أن هــذه االعتــداءات 
إطار تضييق الخناق عى املقدســيني وفرض الســيطرة 
عــى املســجد األقــىص وإســكان األصــوات التي تصدح 

بالحق وتكشف جرائم االحتال.
ودعت أحرار العامل واملؤسسات الحقوقية إىل القيام 
وخاصــة  املقدســيني  حقــوق  عــن  الدفــاع  يف  بواجبهــا 

العلامء املقدسيني.

النارصة/ فلسطني:
حذرت أجهزة أمن االحتال اإلرسائيي من 
زيــادة يف عــدد اإلنــذارات باحتــامل وقــوع 
الزيــادة  وهــذه  مســلحة،  فدائيــة  عمليــات 
قدرهــا ثــاث مــرات يف األســابيع األخــرية، 

مقارنة باملرحلة التي سبقتها.
العربيــة  الرســمية  البــث  هيئــة  وبحســب 
االحتــال  أمــن  أجهــزة  فــإن   ،"11 "كان 
تســتعد لتصعيــد حقيقــي مــع اقرتاب شــهر 

رمضان بعد حوايل شهر ونصف الشهر".
االحتــال ســيتخذ  أن جيــش  وأشــارت إىل 
عــدة إجــراءات، مــن بينهــا "تعزيــز القــوات 
ومدينــة  الغربيــة  الضفــة  يف  امليــدان  يف 

القدس املحتلتني".
خــال  ســينرش  "الجيــش  أن  وأوضحــت 
هجوميــة  وحــدات  املقبلــني،  األســبوعني 
العمليــات،  أجــل إحبــاط  مــن  يف امليــدان 
ويف األسبوعني التاليني سيدفع بتعزيزات 

من حوايل ثاث كتائب".
وأول مــن أمــس، ذكــرت صحيفــة "يديعــوت 
وكالــة  رئيــس  أن  العربيــة،  أحرونــوت" 
املخابــرات املركزيــة األمريكيــة وليــام برينــز 
حــذر بعــد زيارتــه )إرسائيــل( ورام اللــه قبــل 
يف  الهــش  "الوضــع  أن  مــن  أســبوعني، 
إىل  يؤديــان  قــد  العنــف  وتزايــد  املنطقــة، 

اندالع انتفاضة ثالثة".

النارصة/ فلسطني:
عقــدت محكمــة االحتــال املركزيــة يف مدينــة 
حيفا يف األرايض املحتلة عام 1948، أمس، 
جلســة مغلقــة للنظــر يف قضيــة ضــد ثاثــة من 
معتقي "هبة الكرامة" يف مايو/ أيار 2021.

للشــهود ضــد  االســتامع  وواصلــت املحكمــة 
جــواد  وُهــم:  عــكا،  مدينــة  مــن  املعتقلــني 
أيلــول/  يف  واعُتقــل  عامــا(   26( ســطيي 
سبتمرب 2022، ومصطفى مرصي )28 عاما( 
ومحمــد عثــامن )21 عامــا(، واعتقا يف أيار/ 

مايو 2021.
نجــود  مــرصي،  املعتقــل  والــدة  وقالــت 
"معانــاة  إن   "48 "عــرب  ملوقــع  ســويدان، 
عــى  تقتــرص  ال  الكرامــة  هبــة  معتقــي 
ضــد  تلفيقهــا  تــم  التــي  الباطلــة  االتهامــات 

الشــباب، بــل تواصــل إدارة ســجون االحتــال 
نقلهــم مــن ســجن إىل آخــر"، مشــريًة إىل نقــل 
نجلهــا إىل ســجن "رميــون" يف قرب "إيات"، 
ما يصعب زياراته، حيث مل تتمكن من زيارة 

نجلها منذ ستة أشهر.
جــواد،  املعتقــل  والــدة  أكــدت  جانبهــا،  مــن 
وفــاء ســطيي، ملوقــع "عرب 48" أن ســلطات 
ســجن  مــن  مؤخــرا،  نجلهــا،  نقلــت  االحتــال 

"مجدو" إىل سجن "هداريم".
وأضافــت ســطيي أن "إدارة ســلطة الســجون 
منطقــة  عــن  رويــدا  رويــدا  املعتقلــني  تبعــد 
منطقــة  إىل  ابنــي  ينقــل  أن  وأتوقــع  الشــامل، 
أبعد، ألن القرارات مفاجئة وال ميكننا تخمني 

ما تقرر املحكمة".
األحــكام  مــن  الشــديد  خوفهــا  عــن  وأعربــت 

ملواجهــة  تصــدر  التــي  فيهــا  املبالــغ  الجائــرة 
عــى  الحكــم  مثــل  الفلســطينيني  املعتقلــني 
أدهم بشــري بالســجن عرش ســنوات "فقط ألنه 

رمى حجرا وحطم زجاج سيارة".
وطالبــت ســطيي بـ"إقامــة صندوق ملســاعدة 
املعتقلــني، ودعــم صمــود املعتقلــني داخــل 
االعتقــاالت  هــذه  "نواجــه  قائلــة:  الســجون، 
واالتهامــات مبفردنــا وال يقــف أحــد معنــا منــذ 
هبة األقىص وحتى اليوم، ال أعضاء بلدية وال 

أعضاء كنيست، وال أي طرف آخر".
عــرشات  اعتقلــت  االحتــال  رشطــة  وكانــت 
والداخــل  القــدس  رشقــي  مــن  الفلســطينيني 
"هبــة  احتجاجــات  خلفيــة  عــى  املحتــل 
بحــق  جائــرة  أحكاًمــا  وأصــدرت  الكرامــة"، 

العديد منهم.

النارصة/ فلسطني: 
ا، منهم 11 فائًزا بجائزة نوبل، يعملون يف  وقع 56 خبرًيا اقتصاديًّ
جامعات أمريكية، عى عريضة احتجاج ضد خطة حكومة بنيامني 
نتنياهــو لـ"إضعــاف الدميقراطيــة واســتهداف جهــاز القضــاء" وفــق 

ما ذكر موقع "عرب 48" أمس.
ومــن املوقعــني عــى العريضــة والفائزيــن بجائــزة نوبــل لاقتصــاد 
بيــرت ديامونــد ودارون أســموغولو مــن جامعة MIT، لويجي زينغلز 
ومريــان برترنــد مــن جامعــة شــيكاغو، أوليفــر هارت وأريك مســكني 
ولوســيان بباتشــوك مــن جامعــة هارفــارد، بــول ميلغــروم من جامعة 

ستانفورد، دانييل كهامنان من جامعة برنستون.
وجــاء يف العريضــة أن "االئتــاف يف )إرسائيــل( يــدرس خطــوات 
عــى  اســتقالية املحاكــم وقدرتهــا  ترشيعيــة متنوعــة ســتضعف 

لجم أنشطة الحكومة". 
عــن  مفتوحــة،  رســالة  يف  إرسائيليــون،  اقتصاديــون  خــرباء  وعــرّب 
االقتصــاد  عــى  ا  ســلبيًّ ســيؤثر  كهــذا  "إصاًحــا  أن  مــن  التخــوف 

القانــون ولذلــك ســيحرك  مــن خــال إضعــاف ســلطة  اإلرسائيــي 
)إرسائيل( باتجاه هنغاريا وبولندا".

حيــال  متنوعــة  مواقفنــا  أن  مــن  "بالرغــم  أنــه  العريضــة  وأضافــت 
السياسة العامة والتحديات املاثلة أمام املجتمع اإلرسائيي، فإن 
جميعنا نشارك الخرباء االقتصاديني اإلرسائيليني يف تخوفاتهم".

وشــددت العريضــة عــى أن "جهــاز قضــاء مســتقل وقــوي هــو جــزء 
بالــغ األهميــة مــن جهــاز كوابــح وتوازنــات. والســعي إىل تقويضــه 
االزدهــار  وإمنــا  فقــط،  الدميقراطيــة  ليــس  بشــدة  يســتهدف 

االقتصادي والنمو".
وموّقعو العريضة هم أساتذة بدرجة بروفيسور حاليون أو سابقون 
يف جامعــات أمريكيــة معروفــة، وفــازوا بجوائــز مهمــة يف مجالهــم. 
عــوا عريضــة مشــابهة  وهــم ينضمــون إىل مجموعــة خــرباء قانــون وقَّ
قبــل أســبوع ونصــف، وإىل خــرباء اقتصاديــني إرسائيليــني وأجانب 
حــذروا مــن تبعــات خطــرية ملا يوصف بـ"االنقاب الدســتوري" يف 

)إرسائيل( عى اقتصادها واحتامالته بالنمو.

القدس املحتلة/ فلسطني:
إصــدار  "أريــج"  القــدس  التطبيقيــة-  األبحــاث  معهــد  وثــق 
ســلطات االحتــال اإلرسائيــي الشــهر املــايض أمــرا عســكريا 
األرايض  مــن  شاســعة  مســاحات  عــى  لاســتياء  جديــدا 

الفلسطينية يف الضفة الغربية املحتلة.
وبحســب األمر العســكري اإلرسائيي، فإن ســلطات االحتال 
للبحــر  والغربيــة  الشــاملية  املنطقــة  عــى  االســتياء  تنــوي 
عليهــا  تطلــق  التــي  امليــت(  البحــر  شــواطئ  )قبالــة  امليــت 

"وادي درجة" بذريعة تصنيفها عى "محمية طبيعية".
ويحمــل األمــر العســكري الصــادر مســمى "أمــر بشــأن حاميــة 
الطبيعــة رقــم ٣٦٣، ٥٧٣٠-١٩٦٩ إعــان عــن محميــة طبيعيــة 

)وادي درجة( تعديل حدود".
األمــر  قــرر  فقــد  أريــج،  معهــد  عــن  صــادر  تقريــر  وحســب 
املنطقــة  مــن  دومًنــا   ٨٤,٦٤٩ عــى  االســتياء  العســكري 
املذكــورة، وبــدء رسيــان األمــر خــال ٦٠ يوًمــا مــن تاريــخ نرشه 

يف 29 يناير/ كانون الثاين 2023.
ويســتند أمــر االحتــال العســكري الجديــد إىل أمــر عســكري 
رقــم  ويحمــل   1990 آب  أغســطس/   30 يف  صــدر  قديــم 
51/19، ويضــع املنطقــة تحــت تصنيــف "محميــة طبيعيــة"، 
منــذ  يتبعــه االحتــال  بــل  ليــس جديــدا،  اإلجــراء  أن هــذا  إال 
عقــود لاســتياء عــى مزيــد مــن األرايض الفلســطينية وعى 
وجه الخصوص املنطقة املحاذية للبحر امليت من النواحي 

الشــاملية والغربيــة. ويف يوليــو/ متــوز 2009، نــرشت جهات 
قبالــة  دونــم  ألــف   139 تســجيل  طلــب  إعانــات  إرسائيليــة 

شواطئ البحر امليت الشاملية والغربية.
"أريــج"  معهــد  أجــراه  الــذي  الجغــرايف  التحليــل  وبحســب 
جــزء ال  الجديــد  العســكري  األمــر  أن  تبــني  املرفقــة  للخرائــط 
يتجزأ من اإلعان الصادر عام 2009، ما يظهر نوايا االحتال 

املبيتة فيام يخص املنطقة.
كام أن األرايض املســتهدفة يف األمر العســكري الصادر تقع 
ضمــن املناطــق املصنفــة "ج" الخاضعــة لســيطرة إرسائيليــة 
منظمــة  )بــني  "أوســلو"  اتفاقيــة  يف  جــاء  مــا  بحســب  كاملــة 
إعــادة  إىل  عقــود  منــذ  يســعى  الــذي  واالحتــال(  التحريــر 

"أرايض  مــن  األرايض  لتلــك  القانونيــة  الوضعيــة  تعريــف 
للمناطــق  األردين  الحكــم  إبــان  وضعيتهــا  كانــت  كــام  دولــة" 
الفلســطينية ومــن ثــم أراٍض مرتوكــة وتابعــة للدولــة املعادية، 
وإعــادة تعريفهــا إمــا أرايض دولــة أو أرايض محميــات طبيعية 

وغريها من املسميات التي تتبع لدولة االحتال.
أي  اســتباق  إىل  ذلــك  وراء  مــن  االحتــال  ســلطات  وترمــي 
األرايض  تلــك  عــى  الســلطة  مــع  مســتقبلية  مفاوضــات 
واملصنفــة "ج"، وذلــك بغــرض االحتفــاظ بالســيطرة عى جزء 
منهــا أو املقايضــة عليهــا للحصــول عــى مكاســب يف مناطق 
أخرى وتحديدا يف املناطق الواقعة بني جدار الفصل العزل 

العنرصي وخط األرايض املحتلة عام 1948.

الســتغال  الفلســطينية  املائيــة  الحقــوق  أن  بالذكــر  وجديــر 
البحــر امليــت ســواء عــى الصعيــد التجــاري االســتثامري أو 
الرتفيهــي، ألغاهــا االحتــال رغــم مــا تــم االتفــاق بشــأنه حــول 

هذا املوضوع يف "أوسلو".
ألمــر  متمــام  الجديــد  العســكري  األمــر  يــأيت  "أريــج"،  ووفــق 
بشــأن   2022 نيســان  أبريــل/   24 يف  صــدر  آخــر  عســكري 
إعــان مســاحات شاســعة مــن األرايض الفلســطينية جنــوب 
مســتوطنة "أملــوج" الجامثــة عــى أرايض محافظــة أريحــا )مــا 
مســاحته 21,959 دومنــا( عــى أنهــا "محميــة طبيعية" تحت 
مســمى "وادي مكلــك"، األمــر الــذي يعــزز الفصــل الجغــرايف 

يف املنطقة.

االحتـالل يستحـوذ علـى 85 ألـف دونـم قبالـة شواطـئ البحـر الميـت

خرباء اقتصاديون أمريكيون يحتّجون 
عىل "خطة إضعاف القضاء" اإلرسائييل

النارصة/ فلسطني:
مــن املقــّرر أن تصــوت لجنــة الترشيــع الوزاريــة 
مقــرتح  عــى  الفاشــية  املســتوطنني  لحكومــة 
"قانون" يلغي "قانون فك االرتباط" الذي أقرته 
وُفككــت   ،2005 عــام  شــارون  أرئيــل  حكومــة 
مبوجبه أربع مستوطنات شاميل الضفة الغربية 
وانســحب املســتوطنون منهــا، وهــي: "غانيــم"، 

و"سانور"، و"كديم"، و"حوميش".
أن  "كان"  العربيــة  العامــة  اإلذاعــة  وذكــرت 
حكومــة االحتــال ســتعمل عــى تريــع مرشوع 
االســتيطانية  البــؤرة  رشعنــة  إىل  يهــدف  قانــون 

إطــار  يف  أخلتهــا  التــي  "حوميــش"  العشــوائية 
"خطــة االنفصــال عــن غــزة وشــامل الضفــة" يف 

عام 2005.
االســتيطان  وزيــرة  فــإن  "كان"،  وبحســب 
خــال  طالبــت  ســرتوك،  أوريــت  اإلرسائيليــة، 
برشعنــة  املــايض،  األحــد  الحكومــة،  اجتــامع 
املهلــة  نهايــة  اقــرتاب  بادعــاء  "حوميــش" 
للحكومــة،  العليــا  املحكمــة  منحتهــا  التــي 
بإخــاء هــذه  التــامس يطالــب  لــدى نظرهــا يف 
إخــاء  عــدم  ســبب  بشــأن  االســتيطانية،  البــؤرة 

"حوميش".

وقال وزير القضاء، ياريف ليفني، خال اجتامع 
الحكومــة إن اللجنــة الوزاريــة للترشيــع ســتبحث 
يف مــرشوع القانــون، األحــد املقبــل، وســيطرح 
األربعــاء  الكنيســت،  يف  القانــون  مــرشوع 
املقبــل، للتصويــت عليــه بالقــراءة التمهيديــة. 
وتعهد ليفني بدفع مرشوع القانون ووصفه بأنه 

"أفضلية عليا"، وصدق نتنياهو عى أقواله.
الخارجيــة  وزارة  عــرّبت  املــايض  والشــهر 
مســاعي  واشــنطن  معارضــة  عــن  األمريكيــة، 
حكومــة االحتــال لتعديل "قانون فك االرتباط" 
مــن أجــل رشعنــة البــؤرة االســتيطانية "حوميش" 

وإقامة مدرسة دينية.
الخارجيــة األمريكّيــة،  باســم وزارة  الناطــق  وقــال 
االســتيطانية  "البــؤرة  إن  حينهــا:  برايــس  نيــد 
"حوميــش" غــري قانونيــة حتــى مبوجــب القانــون 

اإلرسائيي". 
وأضاف أن "دعوتنا لتجنب اإلجراءات األحادية 
بإقامــة  قــرار  أي  بالتأكيــد  تتضمــن  الجانــب، 
مســتوطنة جديــدة أو إنشــاء بــؤر اســتيطانية غــري 
نــوع يف عمــق الضفــة  قانونيــة أو البنــاء مــن أي 
أو بالقــرب مــن التجمعــات الفلســطينية أو عــى 

أراٍض فلسطينية خاصة".

االحتـــالل يعتــزم المضــي بترشيــع "قانــــون" يلغــي 
تفكيــــــــــك مستوطنــــــــــات شمالـــــــــي الضفــــــة

محكمـة االحتــالل تنظـر فــي ملفــات
3 مـــــن معتقلـــــــي "هبـــــة الكرامـــة"

حماس: قرار جائر لن يعزل شعبنا وقيادته عن دفاعهم عن المقدسات

االحتــالل يبعـــد "بكيـــرات" عــن األقصــى 6 أشهــر للمــرة الـ30

زيادة اإلنذارات بوقوع عمليات 
فدائية يف الضفة والقدس

الشيخ ناجح بكيرات



3محليات الخميس 18 رجب 1444هـ 9 فبراير/ شباط 
Thursday 9 February 2023

FELESTEENONLINE

تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

أسئلة عديدة تطرحها 
هجمات االحتالل عىل إيران

العســكرية  لألهــداف  اإلرسائيليــة  االســتهدافات  تتواصــل 
واألمنيــة يف قلــب إيــران، وكان آخرهــا الهجوم يف قلب مدينة 
أصفهان حيث املنشأة العسكرية التي تنتج صواريخ متطورة، 
ما يشري إىل إرصار إرسائييل عىل منع إيران من إنتاج األسلحة 
وفــق  املنطقــة،  يف  القائــم  التــوازن"  "تكــر  أن  ميكنهــا  التــي 

التعريف اإلرسائييل، مبا يحرم االحتالل من التفوق النوعي.
يتزامن الهجوم اإلرسائييل عىل مصنع األســلحة يف أصفهان، 
مــع سلســلة هجــات عدوانيــة عــىل قافلــة عــرت الحــدود بــن 
العراق وسوريا، وسط تباين التقارير التي تحدثت أن املصنع 
وطائــرات  املــدى،  متوســطة  صواريــخ  يحويــان  كانــا  والقافلــة 
بــدون طيــار، مــا مينــح هــذه االعتــداءات بعًدا جيو-إســراتيجي 

معّقد. 
بعــد آخــر ال تخطئــه العــن يف هذه االعتــداءات أنها تتزامن مع 
املناورات العســكرية الكبرية اإلرسائيلية األمريكية املشــركة، 
والطائــرات  للقاذفــات  مكثفــة  جويــة  تدريبــات  وتضمنــت 
املســؤولن  مــن  نخبــة  زيــارة  الوقــت  نفــس  ويف  املقاتلــة، 
الخارجيــة  وزيــر  أبرزهــم  االحتــالل،  لدولــة  الكبــار  األمريكيــن 
أنطــوين بلينكــن، ومستشــار األمــن القومــي جيــك ســوليفان، 

ورئيس وكالة املخابرات املركزية وليام برينز.
اإلرسائيليــة  بالعدوانــات  ترتبــط  التــي  الــدالالت  هــي  كثــرية 
إيــران  قلــب  ســواء يف  واملواقــع،  األهــداف  عــىل  املتواصلــة 
مــع  ســواء  املنطقــة،  دول  تربــط  التــي  الحــدود  أو  ســوريا  أو 
التقارب املتزايد بن إيران وروسيا، ويف الوقت ذاته تصاعد 
االحتجاجــات الداخليــة هنــاك، أو االطمئنــان اإلرسائييل لعدم 
وجــود رد إيــراين رادع أو عمــل انتقامــي يكّبــد االحتــالل أمثاًنــا 

باهظة. 
صحيح أن املدة املاضية شهدت محاوالت متواصلة من إيران 
الســتهداف شــخصيات إرسائيليــة يف أكــر مــن عاصمــة، لكنها 
مل تنجــح، مــع العلــم أننــا رأينــا يف اآلونــة األخــرية اســتهدافات 
إيرانيــة واضحــة لعــدد مــن الســفن اململوكــة لدولــة االحتــالل، 
حتــى لــو رفعــت أعــالم دول أخــرى، وســط مزاعــم إرسائيليــة عن 

إطالق سفن من اليمن قد تصل إىل ميناء إيالت.
الهجــات  هــذه  اســتمرار  مــن  اإلرسائيليــة  الرســالة  أن  مــع 
ســواء  متاًمــا،  واضحــة  اإليرانيــة،  املواقــع  عــىل  العدوانيــة 
الحــدود  عــىل  الهجــات  أو  أصفهــان،  منشــأة  عــىل  بالهجــوم 
السورية العراقية، يف نفس اليوم تقريًبا، ومفادها أن من نفذ 
هــذه الهجــات لديــه معلومــات دقيقــة للغايــة عــن األهــداف، 
وعــازم عــىل منــع إنتاج األســلحة، ونقلها إىل العنارص املعادية 

لالحتالل يف املنطقة.
يف ذات الســياق، فــإن مــا ميكــن تعلمــه مــن أســلوب العــدوان 
إيــران  أن  طيــار،  بــدون  الطائــرات  باســتخدام  اإلرسائيــيل 
اســُتهدفت فعلًيا بالســالح الذي أتقنته بنفســها يف الســنوات 
ســواء  املنطقــة،  لنزاعــات مختلفــة يف  بــل وصّدرتــه  األخــرية، 
يف  أو  العــريب،  الخليــج  ميــاه  يف  الســفن  ضــد  باســتخدامها 

هجات الحوثين ضد السعودية.
يتعلــق الســؤال األخــري باملــكان الــذي انطلقــت منــه الطائــرات 
اإلرسائيلية التي هاجمت األهداف اإليرانية، فهل من داخلها، 
أو من مواقع املعارضة الكردية من العراق، ورمبا من أذربيجان 
وأفغانســتان، إذ تشــهدان بعــض التوتــرات مــع طهــران.. تبقــى 

أسئلة مفتوحة بدون إجابة!

حمــاس: سقــوط حجــــارة 
مــــــــــن مصلـــــــــى قبـــــــة 

الصخـــرة "مؤشــر خطيـــر"
القدس املحتلة-غزة/ فلسطن:

عــدَّ املتحــدث باســم حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس عبــد اللطيف 
القانوع سقوط حجارة من مصىل قبة الصخرة املرشفة مؤرًشا خطرًيا 
ملــا آلــت إليــه األوضــاع يف املســجد األقــى املبــارك، ومصلياتــه؛ 
منــذ  بداخلــه  الرميــم  ومنــع  اإلرسائيليــة  والحفريــات  التهويــد  بفعــل 

سنوات.
وقــال القانــوع يف ترصيــح صحفــي أمــس: إن األقــى يتهــدده خطــر 
ظهــرت  التــي  األخــرية،  والتشــققات  الحجــارة،  ســقوط  بعــد  حقيقــي 
عليــه، مشــرًيا إىل أن املســجد املبــارك يتعــرض ومرافقــه ومصلياتــه 
ألخطــر حملــة تهويــد وحفريــات ومحــاوالت لتقســيمه، وبناء ما يســمى 

بـ"الهيكل" املزعوم عىل أنقاضه.
وتساقطت مساء االثنن املايض حجارة من الجهة الخارجية ملصىل 

قبة الصخرة باملسجد األقى.
وأوضحــت مصــادر مقدســية أن الحجارة ســقطت مــن الواجهة الغربية 
قبــة  ملصــىل  الرئيــس  الغــريب  املدخــل  يســار  عــىل  املضلــع  جهــة 
الصخــرة، مشــرية إىل أن الحجــر هــو بــالط خزيف، وأضيف بعد الرميم 

املرصي األخري إىل القبة.

حمد: ظهور مقاومني يف أريحا 
صفعة قوية عىل وجه االحتالل

رام الله/ فلسطن:
قالــت الناشــطة السياســية ســمر حمــد، إن ظهــور مقاومــن يف أريحــا 
شــّكل صفعــة قويــة يف وجــه االحتــالل، وأكــد تصاعــد واتســاع رقعــة 

املقاومة.
وأكدت حمد يف ترصيح صحفي أمس أن شــعبنا الفلســطيني يدرك 

أن املقاومة قادرة عىل دحر االحتالل.
وأوضحت أن حالة املقاومة بالضفة الغربية حالة تجذر توحد الشارع 

الفلسطيني.
مضيفــة:  االحتــالل،  ملواجهــة  الشــامل  اإلرضاب  إىل  حمــد  ودعــت 
"اإلرضاب الشــامل نهــج يتبعــه شــعبنا الفلســطيني، ليعــر عــن حالــة 

التكاتف، ووحدة الجسد الذي ال ميكن لالحتالل املساس به".
وبينــت أن اإلرضاب الشــامل يؤكــد التفــاف شــعبنا الفلســطيني حــول 
خيــار املقاومــة، مشــرية إىل أن الوحــدة الفلســطينية التــي تكــون عــر 

اإلرضاب الشامل تربك االحتالل.
وســجلت أعــال املقاومــة يف الضفــة الغربيــة يف الـــ24 ســاعة، 18 
عماًل مقاومًا، من ضمنها 7 عمليات إطالق نار، وتفجري عبوة ناسفة، 

واندالع مواجهات يف 9 نقاط.

تدهور جديد عىل صحة ضابط 
إرسائييل أصيب يف عملية سلوان

القدس املحتلة/ فلسطن:
قالت صحيفة )يديعوت أحرنوت( اإلرسائيلية، إن تدهوًرا جديًدا طرأ 
عىل صحة ضابط املظلين يف جيش االحتالل، الذي أصيب بجروح 

خطرية يف عملية إطالق النار يف سلوان بالقدس.
والجدير بالذكر أن عملية سلوان وقعت قبل نحو أسبوعن، وأسفرت 
عــن إصابــة مســتوطنْن، بينهــم ضابــط املظليــن. وزعــم االحتــالل أن 

منفذ العملية البطولية هو الفتى محمود عليوات.

النارصة/ مصطفى صري: 
عــدَّ نائــب رئيــس الحركــة اإلســالمية يف الداخــل 
تصاعــد  أن  الخطيــب،  كــال  الشــيخ  املحتــل 
يف  وانتهاكاتــه  اإلرسائيــيل  االحتــالل  جرائــم 
ينــذر  املبــارك،  األقــى  واملســجد  القــدس 

مبرحلة خطرية.
أمــس:  "فلســطن"،  لصحيفــة  الخطيــب  وقــال 
يف  وخاصــة  تصعيــد  أيــام  عــىل  مقبلــون  "نحــن 

شهر رمضان". 
وأوضــح أن حكومــة املســتوطنن الفاشــية قامئــة 
القــدس  يف  عنرصيــة  أجنــدات  تنفيــذ  عــىل 
مســتويات  بدعــم  ذلــك  عــىل  ودلــل  واألقــى، 
تجــاه  املســتوطنن  إلرهــاب  إرسائيليــة  أمنيــة 
والداخــل  والضفــة  القــدس  يف  الفلســطينين 

املحتل. 
وأضــاف أن رئيــس حكومــة املســتوطنن بنيامــن 
"نتنياهــو يف أضعــف حاالتــه يف ظــل االتفاقيات 
األجنــدة  تنفيــذ  عــىل  تجــره  التــي  االئتالفيــة 
الصهيونيــة، وهنــا ســيكون املــرشوع الصهيــوين 

مقباًل عىل مواجهة هو الخارس فيها". 
ورأى أن شــهر رمضان القادم ســيكون "كالصاعق 

هنــاك  و"ســتكون  األوضــاع"  ســيقلب  الــذي 
مفاجآت". وحذر يف الوقت ذاته من مخططات 
االحتــالل الراميــة إىل نــزع الوصايــة األردنيــة عــن 

املقدسات يف املدينة املحتلة.
وشــدد الخطيــب عــىل أن األقــى هــو مســؤولية 
األمة جميًعا وليس األردن فقط، كا شــدد عىل 
أن البعد اإلسالمي للقدس ومقدساتها يتطلب 

مسؤولية األمة جميًعا.
أن  أكــد  املحتــل،  الداخــل  يف  الجرميــة  وحــول 
يف  الجرميــة  يغــّذي  األمنيــة  بأجهزتــه  االحتــالل 

املجتمع الفلسطيني.

وقــال: الجرميــة تتغول يف املجتمع الفلســطيني 
بدعــم مــن أجهزة االحتالل و"عصابــات اإلجرام"، 
الفًتــا إىل أن هنــاك مصالــح مشــركة بــن ضبــاط 
كبار يف جهاز األمن العام اإلرسائييل )الشاباك( 
ورشطة االحتالل و"عصابات اإلجرام" التي تنفذ 

جرامئها دون مالحقة.
وتســاءل: "ملــاذا ال تجمــع أجهــزة أمــن االحتــالل 
مــن  وملصلحــة  اإلجــرام؟  عصابــات  مــن  الســالح 

انتشار هذا السالح؟".
بأنهــا  املحتــل  الداخــل  يف  الجرميــة  ووصــف 

"حرب حقيقية تطال الكبار والصغار والنساء".
وطالــب الخطيــب املنظات الحقوقية بالضغط 
عىل رشطة االحتالل من أجل مالحقة "عصابات 
اإلجرام"، بداًل من تقييد الجرائم "ضد مجهول".

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل يف الداخل 
بينهــم  قتــىل   109  ،2022 عــام  املحتــل خــالل 
12 امــرأة؛ ويف عــام 2021، تــم توثيــق أكــر مــن 

111 جرمية قتل يف رقم قيايس غري مسبوق.

ومنذ بداية العام الجاري بلغ عدد ضحايا جرائم 
القتــل 9 ضحايــا يف الوقــت الــذي تتقاعــس فيــه 

رشطة االحتالل عن القيام بدورها. 

طهران/ فلسطن:
يف  حــاس  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  ممثــل  قــال 
طهــران، خالــد القدومــي: إن االحتــالل لــن يجــد له أمنًا 
طاملا وجد عىل تراب فلسطن من نهرها إىل بحرها.

جــاء ذلــك يف مشــاركة القدومــي عــىل رأس وفــد مــن 
حــاس يف مؤمتــر "القــدس عــىل أعتــاب التحريــر"، 
املنعقــد يف طهــران يف الذكــرى الـــ44 النتصــار الثورة 

اإلسالمية يف إيران.
وقــادة  وبرملانيــون  مســؤولون  املهرجــان  يف  وحــر 
دول  مــن  مندوبــن  عــن  فضــاًل  إيرانيــون،  عســكريون 

أخرى وحركات املقاومة الفلسطينية واللبنانية.
اإلســالمية  الجمهوريــة  كلمتــه،  يف  القدومــي  وهنــأ 
انتصــار  ذكــرى  يف  وحكومــة  وشــعًبا  قيــادة  اإليرانيــة 
ثورتهــا، مشــريًا إىل أول خطــوات الثــورة يف انتصارهــا 
هو إغالق السفارة اإلرسائيلية، وتحويلها إىل السفارة 
الفلســطينية، وتســليمها للفلســطينين، ثم تخصيص 
يوًمــا  عــام  كل  مــن  املبــارك  رمضــان  آخــر جمعــة يف 

عاملًيا للقدس.
وأضاف ممثل حاس، أن الدعم اإليراين استمر منذ 
عــىل  إليــران  الشــكر  اليــوم، مقدًمــا  الحــن إىل  ذلــك 
ذلــك، والفًتــا إىل مختلــف مراحــل العالقــة بــن إيــران 

الثورة وفلسطن.
مراحل المقاومة

وتحــدث القدومــي عــن مختلــف مراحــل املقاومــة يف 
فلسطن واملنطقة يف "مواجهة املرشوع الصهيوين 

الغــريب"، مشــريًا إىل نجــاح املقاومــة الفلســطينية يف 
إخراج االحتالل من غزة مدحورًا دون قيد أو رشط يف 

.٢٠٠٥
يف  الفلســطينية  املقاومــة  بطــوالت  إىل  أشــار  كــا 
معركــة الفرقــان، ومــا تالهــا مــن معــارك مرغــت أنــف 
االحتالل بالراب، وصواًل إىل مرحلة تاريخية ومعركة 
دوليــًا  الفلســطينية  الروايــة  وانتصــار  القــدس  ســيف 
عىل "الرواية الصهيونية"، ونحت معايري جديدة يف 
الرصاع مع االحتالل توسعت فيها جغرافيا املواجهة 
ويف  املحتــل  الداخــل  يف  الوطــن  جغرافيــا  كل  إىل 

القدس ويف الضفة الغربية.
وعن تصاعد املقاومة يف الضفة، قال ممثل حاس: 
إن عنقــاء الضفــة الغربيــة ظهــر ليســدل الســتار عــىل 
مرحلــة الهــدوء مــع االحتــالل، وتكريــس معادلــة الــدم 

بالدم.
طاملــا  لالحتــالل  أمــن  ال  أنــه  عــىل  القدومــي  وشــدد 
بحرهــا،  إىل  نهرهــا  مــن  فلســطن  تــراب  عــىل  وجــد 
األمنيــة  الحواجــز  كــر  "تنتــرص املقاومــة يف  وقــال: 
صــدور  يف  الرعــب  منظومــة  وإيجــاد  الصهيونيــة، 
الجيــش  قــوى  مــن  مــن ٦٥%  أكــر  فاليــوم  االحتــالل، 
الضفــة  يف  موجــودة  الريــة  والقــوات  الصهيــوين 
الغربيــة، وعــىل الرغــم مــن ذلــك يخــرج لهــم )الفــدايئ 
الشــهيد( خــريي علقــم يف القــدس، ويف املســتوطنة 
أولئــك  ليقتــل  الطاهــرة،  أرضنــا  عــىل  القابعــة 

املستعمرين املجرمن".

وأضــاف: "هــؤالء )منفــذو العمليات( األبطال هم أبناء 
الشــهيد أبــو حســن مهنــدس املقاومــة عــاد عقــل، 
الذي كان يقول )نحن من نختار الزمان واملكان، نحن 
من يقرر أن يهاجم العدو بالسكن أو بالكالشنكوف(، 

هو من اجرح مصطلح القتل من مسافة صفر".
و"صفقــة  التســوية  مشــاريع  كل  أن  القدومــي  وأكــد 
القــرن واتفاقيــات أبراهــام" تحطمــت عــىل صخرة هذا 

الحلف املبارك ملدرسة املقاومة.
كل  وشــجبها  حــاس  رفــض  القدومــي  وأعلــن 
الجــالد  تكــرم  التــي  الترصيحــات واملواقــف املجانيــة 
مــع  التطبيعيــة  الزيــارات  كل  وتســتنكر  اإلرسائيــيل، 
آخرهــا يف  كان  والتــي  رمــوزه،  اســتقبال  أو  االحتــالل 

تشاد والخرطوم.
مرحلــة  اليــوم  نعيــش  "إننــا  بالقــول:  حديثــه  وختــم 
تاريخية ليســت ســهلة، واألعداء اليوم بســبب تراجع 
قوتهــم املكانيــة والزمانيــة، وانحســارهم، يريــدون عــر 
ويعيــدون  التاريــخ،  مســار  يعكســوا  أن  ملتويــة  طــرق 
الصهيــوين  الكيــان  تقــدم  لتحقيــق  املنطقــة  رســم 
بعــد أن  وتفوقــه عــىل كل مكونــات املنطقــة، وذلــك 

استطاعت املقاومة مجتمعة دحره ورده."
مواجهة مستمرة

إىل ذلــك، قــال األمــن العــام ملؤمتــر دعــم االنتفاضــة 
مجتبــى  د.  اإليــراين،  للرملــان  التابــع  الفلســطينية 
عــىل  كبــرًيا  فضــاًل  لفلســطن  إن  كلمــة:  يف  أبطحــي 
األمــة العربيــة واإلســالمية، مبــا فيهــا إيــران، وأضــاف: 

إن الفلســطينين اليوم يقاتلون يف الخطوط األمامية 
األمــة  عــن  نيابــة  الصهيــوين"،  "العــدو  مــع  للمواجهــة 

اإلسالمية.
اإلســالمية  الجمهوريــة  دعــم  اســتمرار  أبطحــي  وأكــد 
واملقاومــة  الفلســطيني  للشــعب  اإليرانيــة 
الفلســطينية، قائــاًل: إن اتفاقيــات التطبيــع لــن تجــدي 
نفًعــا، وأن االحتــالل اليــوم يف أضعــف مراحلــه، وهــو 
يواجه مقاومة باسلة غري مسبوقة يف الضفة الغربية.

وأشــاد املســؤول اإليــراين بعمليــات املقاومــة األخرية 
يف الضفــة، وخــص بالذكــر العمليــة البطوليــة للشــهيد 
خريي علقم، وأضاف أنه "مرغ دماغ العدو بالراب"، 

ونفذ أحد أكر العمليات البطولية.
كذلــك أشــاد متحدثــون آخــرون مــن إيــران ودول أخرى 
وا أن تصاعــد العمليــات  باملقاومــة الفلســطينية، وعــدُّ
يف الضفــة الغربيــة مــؤرش قــوي عــىل فشــل اتفاقيــات 

التطبيع يف تحقيق األمن لالحتالل اإلرسائييل.
كا أهدت رسامة إيرانية صورة فنية رسمتها للشهيد 
اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  ملمثــل  علقــم  خــريي 
حــاس، فضــاًل عــن قيــام طلبــة فلســطينين ولبنانيــن 
بطبخ حلويات فلســطينية، وتوزيعها بن الحضور، ما 

منح املهرجان نكهة فلسطينية قوية.
وبثت يف املهرجان الدويل يف طهران رسائل صوتية 
باإلضافــة  دامــون،  ســجن  مــن  فلســطينيات  ألســريات 
إىل قيام فريق إنشــاد إيراين بأداء أناشــيد فلســطينية 

وإيرانية عن املقاومة الفلسطينية.

النارصة-غزة/ محمد أبو شحمة:
أبــدى طلبــة بالداخــل املحتل عــام 1948 تخوفهم 
املصغــر  الــوزاري  االحتــالل  مجلــس  نوايــا  مــن 
للشــؤون األمنيــة "الكابينــت" بحــث مقــرح لعــدم 
مــن  عليهــا  حصلــوا  التــي  بالشــهادات  االعــراف 
الغربيــة  الضفــة  يف  الفلســطينية  الجامعــات 

املحتلة.
لصحيفــة  منفصلــة  أحاديــث  يف  طلبــة  وأكــد 
حالــة  االحتــالل يف  ســلطات  قــرار  أن  "فلســطن" 
ملســتقبلهم  واضًحــا  تهديــًدا  ميثــل  فهــو  تنفيــذه 
االجتهــاد  مــن  لســنوات  وإضاعــة  التعليمــي، 

والتعليم.
وتأيت نوايا "الكابينت" بشأن الشهادات الجامعية 
مقرحــات  رزمــة  ضمــن  املحتــل  الداخــل  لطلبــة 
عنرصيــة ســتكون أمــام حكومــة االحتــالل اليمينيــة، 
األكــر تطرًفــا منــذ نشــأة دولــة االحتــالل، إذ يهــدف 
املقــرح إلضعــاف العالقــة بن الفلســطينين، يف 

الضفة الغربية والداخل املحتل.
وأعــرب الطالــب يف كليــة اآلداب بجامعــة بريزيــت 
القــرار  تطبيــق  مــن  خشــيته  عــن  منصــور  محمــد 

اإلرسائييل بشأن الشهادات.
الســنة  الــذي وصــل بدراســته إىل  ويقــول منصــور 

عنرصيــة  يعكــس  اإلرسائيــيل  القــرار  إن  الرابعــة: 
حكومة االحتالل، ويهدف إىل فصل أبناء الداخل 
الفلســطيني،  محيطهــم  عــن  وعائالتهــم  املحتــل 
مردًفــا "حــايل كحــال آالف طلبــة الداخــل املحتــل 
الغربيــة،  الضفــة  جامعــات  يف  يدرســون  الذيــن 
اإلرسائيليــة،  بالجامعــات  الرســوم  ارتفــاع  بســبب 
مــن  الطلبــة  لهــا  يتعــرض  التــي  العنرصيــة  وحالــة 
اإلرسائيلين وبعض املوظفن داخل جامعاتهم".

النجــاح  جامعــة  يف  الطــب  بكليــة  الطالــب  وأكــد 
مبدينــة نابلــس أحمــد جمعــة أن القــرار اإلرسائيــيل 
الــذي ُيناقــش، يعني تدمــري طلبة الداخل املحتل 
وهــو  الغربيــة،  بالضفــة  الجامعــات  الدارســن يف 
أن  ويعنــي  االحتــالل،  حكومــة  مــن  خطــري  تطــور 
األهــايل معرضــون يف مــدة تلــك الحكومــة للكثــري 

من اإلجراءات العنرصية.
إذا  اإلرسائيــيل  االقــراح  مــرشوع  أن  جمعــة  وبــنَّ 
ُنفذ سيتسبب يف خسارة مالية للطلبة الدارسن 
والخريجــن مــن جامعــات فلســطينية، إىل جانــب 
التأثــري األكادميــي فيهــم، وتأخــر الطلبــة لســنوات 

من الدراسة.
جبــارة  أحمــد  بريزيــت  الطالــب يف جامعــة  وقــال 
الطلبــة  آالف  يهــدد  اإلرسائيــيل  االقــراح  إن 

الفلســطينين يف الداخل املحتل، ويعني تدمري 
مســتقبلهم التعليمــي واألكادميــي، مؤكــًدا أنــه من 
لكونــه  عــن هــذا املقــرح  الحديــث  غــري املقبــول 
الــذي  الجاعــي  العقــاب  أدوات  إحــدى  ميثــل 
املتطرفــة  نتنياهــو  بنيامــن  حكومــة  تســتخدمه 
ضــد الفلســطينين يف الداخــل املحتــل، ويعكس 

عنرصية وخطورة هذه الحكومة.
هــذا  متريــر  يقبلــوا  لــن  الطلبــة  أن  جبــارة  وأوضــح 
فعاليــات  ســُينظمون  إقــراره،  حالــة  ويف  القــرار، 
ومســريات يف مناطــق مختلفــة بالداخــل املحتــل 

لرفضه.
وحســب معطيات نرشتها اإلذاعة العرية العامة، 
20 يف املئــة مــن املدرســن الفلســطينين  فــإن 
يف الداخــل املحتــل درســوا يف جامعــات الضفــة 
بـ"مناهــج  وصفتــه  ملــا  هنــاك  وخضعــوا  الغربيــة، 

دراسة معادية لـ)إرسائيل("، وتشجع املقاومة.
العريــة  االقتصاديــة  ماركــر"  "ذا  صحيفــة  وكانــت 
أن  املــايض  الثــاين  كانــون  ينايــر/  يف  كشــفت 
نظــام "األورويب  حكومــة االحتــالل ســتبدأ تطبيــق 
الــال ســامي" الــذي يهــدف إىل خفــض عــدد الطلبة 
من فلسطينيي الداخل امللتحقن بكليات الطب 

والصيدلة والهندسة.

بمناسبة ذكرى انطالقتها الـ23

كتائب المجاهدين تنفذ 
مناورة عسكرية اليوم 

غزة/ فلسطن:
لحركــة  العســكري  الجنــاح  املجاهديــن  كتائــب  أعلنــت 
)الوعــد  عســكرية  منــاورة  تنفيــذ  عزمهــا  عــن  املجاهديــن، 

املفعول 5(، تبدأ صباح اليوم وتستمر مدة يومن.
تــأيت  املنــاورة  هــذه  إن  أمــس،  بيــان  يف  الكتائــب  وقالــت 
مبناســبة 23 عامــًا عــىل انطالقتهــا التــي تزامنت مع بدايات 
القتاليــة  الوحــدات  بهــا  وستشــارك  األقــى،  انتفاضــة 

والتخصصات العسكرية يف الكتائب.
وقالــت الحركــة إنهــا خاضــت مــع فصائــل شــعبنا عــىل مــدار 
عقديــن ونيــف مئــات الصــوالت والجــوالت دفاًعــا عن شــعبنا 
وأمتنــا، وهــي ماضيــة عــىل نفــس طريــق أبنائها من الشــهداء 
أبــو  عمــر  الشــهيد  العــام  األمــن  تقدمهــم  والذيــن  الــررة 

رشيعة.
كا أعلنت الحركة تنفيذ العديد من الفعاليات االجتاعية 
والجاهريية، أبرزها: عقد زيارات للمرىض من أبناء شعبنا 
غــزة،  محافظــات  جميــع  يف  املركزيــة  املستشــفيات  يف 
وزيــارة املواليــد الجــدد الذيــن ولــدوا يف يــوم ذكــرى انطالقــة 
الحركة الذي يتزامن مع يوم اإلرساء واملعراج، وافتتاح معلم 

للشهيد املؤسس لحركة املجاهدين عمر أبو رشيعة.

خوف بني طلبة الداخل المحتل من نوايا 
"الكابينت" اإلرسائييل سحب شهاداتهم

"مصالح مشرتكة" بني ضباط االحتالل و"عصابات الجريمة"

الخطيب لـ"فلسطني": األوضاع يف القدس 
واألقصــــــــى تنـــــــذر بمرحلـــــــة خطيــــــــرة

يف مؤتمر "القدس عىل أعتاب التحرير" بطهران

القدومي: ال أمن لالحتالل طالما ُوجد عىل تراب فلسطني

الشيخ كمال الخطيبالشيخ كمال الخطيب
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مرشوع تدريب وتأهيل 200 طالب لسوق العمل
الجهة املشرتية: جمعية دار اليتيم الفلسطيني.

الجهة املانحة: الهيئة الخريية اإلسالمية العاملية -الكويت
1. تدعو الجمعية / دائرة املشرتيات / قسم العطاءات والعقود املناقصني 
لتقديــم  باملشــاركة  ويرغــب  رســميًا  واملســجلني  االختصــاص  أصحــاب 

العطاءات بالظرف املختوم للمناقصة املذكورة أعاله.
التصميــم  الرتجمــة،  منهــا  مجــاالت  عــدة  يف  املشــاركني  وتأهيــل  تدريــب   .2
واملونتاج والتصوير، التسويق الرقمي كام سيتم تدريبهم عىل مواقع العمل عن 
بعد، وبناًء عليه تسعى الجمعية إىل تنفيذ هذا املرشوع لـ 200 متدربًا ومتدربة 

من املحافظات املختلفة لقطاع غزة مدة املرشوع 3 شهور تدريبية.
خــالل  واملصاريــف  التكاليــف  جميــع  وتشــمل  بالــدوالر  األســعار  تقــدم   .3

مراحل املرشوع املتنوعة.
قيمتهــا  والبالــغ  2023/02/08م  األربعــاء  يــوم  املناقصــة  كراســة  رشاء   .4

)100( شيكل غري مسرتدة يف دائرة املشرتيات.
5. االجتامع التمهيدي يوم األحد 2023/02/12 يف مقر الجمعية الساعة 11 صباحًا

املوافــق  الثالثــاء  يــوم  املشــرتيات  دائــرة  يف  العطــاء  وفتــح  تســليم   .6
2023/02/14م الساعة 12 ظهرًا يف نفس املكان.

فتــح  وســيتم  املحــدد  املوعــد  بعــد  تــرد  التــي  العطــاءات  جميــع  رفــض   .7
العطاءات يف نفس الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني.

8. عىل املناقص إرفاق كفالة دخول العطاء عىل شــكل كفالة بنكية أو شــيك بنيك 
صــادر مــن أحــد البنــوك العاملــة يف قطــاع غــزة بقيمــة %5 مــن إجــاميل قيمــة العطــاء 

كتأمني دخول ساري املفعول ملدة 90 يوما من آخر موعد لتقديم العروض.
9. عىل املناقص الذي يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ %10 من قيمة العطاء.

10. أجرة اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.
11. إرفاق شهادة خلو رضيبي أو صورة عنها وترفق مع العطاء.

12.  تعترب هذه الدعوة جزءا من وثائق العطاء.
13. لالستفسار اإلداري يرجى التواصل عىل جوال )0599530401(.

 جمعية دار اليتيم الفلسطيني  مدير قسم املشرتيات

جمعية دار اليتيم الفلسطيني 
قسم املشرتيات-غزة

دعوة تقديم عطاءات
املناقصة رقم: )2023/03(

إعالن طرح مناقصة بالظرف املختوم
توريد سلة غذائية 
 (03/ AI/2023) رقم

ترغب جمعية الثقافة والفكر الحر يف اإلعالن عن طرح مناقصة بالظرف املختوم 
لتوريــد ســلة غذائيــة، وذلــك مــن خــالل مــرشوع املســاعدات الرمضانيــة بتمويــل 
مــن مؤسســة جراحــي، فعــي مــن يرغــب يف املشــاركة مــن الــرشكات واملحــالت 
واملــوالت املعنيــة واملرخصــة حســب األصــول ، التوجه إىل مقــر الجمعية الكائن 
يف حــي األمــل – خلــف الهــالل األحمــر الفلســطيني – مدينة خـــان يونس ، لرشاء 
التاســعة  الساعــــة  مــن  وذلــك  الرسميـــة،  الــدوام  سـاعـــات  خــالل  العطــــاء  وثائــق 
األربعــاء املوافــق  يــوم  مــن  ابتــداء  ، وذلــك  الثانيــة ظهــرا  الســاعة  صبــاحـــا حتــى 
2023/02/08م وحتــى نهايــة دوام يــوم الخميــس املوافــق 2023/02/16م ، 

وذلك مقابل 300 شيكل رسوم غري مسرتدة  ، مع العلم بأن : 
- موعــد االجتــامع التمهيــدي الســاعة الحاديــة عــرش والنصــف صباحًا من يوم 

اإلثنني 2023/02/20م مبقر جمعية الثقافة والفكر الحر – حي ااألمل
- آخـــر موعـــد لتقديـــم العــروض بالظــرف املختــوم هــو يــوم األربعــاء املوافــق 

2023/02/22م  ما قبل الساعة الواحدة والنصف ظهرًا مبقر الجمعيًة .
- ســيتم فتح املظاريف يوم األربعاء املوافق 2022/02/22م الســاعة الواحدة 

والنصف ظهرا وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة باملناقصة. 
- رضورة إرفــاق تأمــني ابتــدايئ بنســبة %2 مــن قيمــة العطــاء إما بشــيك بنيك 

أو كفالة بنكية سارية املفعول.
- إرفاق حسن تنفيذ بنسبة %10 من قيمة العطاء إما بشيك بنيك أو كفالة 

بنكية سارية املفعول من َمن يرسو عليه العطاء.
- إرفاق فاتورة رسمية وشهادة خصم من املنبع من َمن يرسو عليه العطاء.

- رضورة إرفــاق صــورة مــن الســجل التجــاري للرشكــة معتمد وســاري املفعول 
حسب األصول املتبعة عند تسليم كراسة الرشوط.

- رضورة ارفاق شهادة خلو طرف من الرضائب عند تسليم كراسة الرشوط سارية املفعول.
- للجمعية الحق يف التجزئة.

- الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار .
- تكلفة االعالن يف الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.

- لالستفسار ميكنكم االتصال عىل املكتب الرئييس هاتف رقم   
2075929- 2051299 جوال رقم:0599176954.

تعلن بلدية خان يونس عن تلزيم قلم السيارات من الفرتة 2023/02/20 
حتى 2024/02/19 وذلك بطريق املزاد العلني و بالرشوط التالية :-

الســاعة  2023/02/13م  املوافــق  االثنــني  يــوم  املــزاد  عقــد  ســيتم   .1
العارشة صباحًا يف مقر البلدية . 

2. يتحمــل مــن يرســو عليــه املــزاد مبلــغ الرضيبــة الخاص به حســب النســب 
املتعارف عليها لدى دوائر الرضيبة .  

3. دفع مبلغ 100,000 شيكل  رسوم تأمني ملن يدخل املزاد.
4. تدفــع قيمــة املــزاد نقــدًا حــني التوقيع عىل العقد دفعة واحدة ويف حالة 

عدم الدفع يسقط الحق يف املزاد ويتم مصادرة مبلغ التأمني .
5. ال يســمح بتقســيط قيمة املزاد بعد الرتســية ويتوجب دفع املبلغ دفعة 

واحدة ودون ذلك يسقط الحق يف املزاد ويتم مصادرة مبلغ التأمني .
6. عىل من يرسو عليه املزاد دفع مبلغ %2.5 رسوم الداللة .

7. أن البلديــة غــري مســؤولة عــن أي أرضار ناتجــة عــن كــوارث طبيعيــة تعــود 
لسوء األحوال الجوية  أو الصحية أو خالفه .

8. أعــىل اثنــني يف املــزاد يبقــى مبلــغ التأمــني املــودع لــدي البلديــة موجــود 
يف الصندوق لحني االنتهاء وعمل العقد بالخصوص .

9. يف حالــة انســحاب مــن أرىس عليــه املــزاد يفقــد حقــه باملطالبــة بإرجــاع 
مبلغ  تأمني دخول املزاد .

10. يلتــزم كل مــن يرســو عليــه املــزاد باللوائــح واألنظمــة والقوانني املعمول بها 
بالبلدية وكافة التعليامت املنظمة لعمل القلم ومبا يخص تحصيل الرسوم . 

11. مسئولية البلدية محدودة وضمن رشوط العقد .
12.  يلتزم امللتزم مبواعيد العمل حسب التعليامت الصادرة عن البلدية 

13.  البلدية ليست ملزمة بأعىل وأكرب مبلغ . 
  رئيس بلدية خان يونس

          د. عالء الدين محمد البطة  

إعـالن إعـادة مـزاد 
تلزيم قلم السيارات من الفرتة 
2023/02/20 حتى 2024/02/19

القدس املحتلة-غزة/ يحيى اليعقويب:
اتهم رئيس اللجان املحلية يف بلدة "كفر 
عقــب" شــامل مدينــة القــدس منــري زغري، 
االحتــالل اإلرسائيــي بتعمــد إبقاء شــوارع 
ســنوات  منــذ  بامليــاه  غارقــة  املنطقــة 
طويلــة، لدفع املواطنني للرحيل، منتقًدا 
عدم تعاون السلطة يف رام الله لتخفيف 
آثــار غمــر منــازل املقدســيني التــي بلغــت 
الجــوي  باملنخفــض  متــرضًرا  منــزاًل   98

األخري.
وقال زغري يف لصحيفة "فلسطني" أمس: 
ســاعتني  يف  حلهــا  ميكــن  املشــكلة  "إن 
فقــط، لــو أوصل االحتــالل خطوط الرصف 
الصحــي وترصيــف ميــاه األمطــار الواقعــة 
الخطــوط  بتلــك  الجــدار  خلــف  مبنطقــة 

الواصلة داخل حدود بلدية القدس".
ــه إىل أن االحتــالل وعندمــا أنشــأ جــدار  ونبَّ
التــي  الخطــوط  فصــل  العنــرصي  الفصــل 

وأدى  مــام ســبب املشــكلة،  أســفله  متــر 
قنــوات  وجــود  لعــدم  امليــاه  طفــح  إىل 

ترصيف.
بعــدم  يتــذرع  االحتــالل  أن  وأضــاف 
مــرور  إمكانيــة  بســبب  الخطــوط،  إيصــال 
الفلســطينيني منهــا لداخــل حــدود بلديــة 
االحتــالل بالقــدس، وتســاءل "كيف ميكن 
لشخص املرور بخطوط رصف صحي؟".

التــي  الغزيــرة  األمطــار  ميــاه  وأغرقــت 
املــايض،  الثالثــاء  مســاء  هطلــت 
بيــوت  وغمــرت  عقــب  كفــر  يف  شــوارع 
املقدســيني، بســبب ســوء البنيــة التحتيــة 
تغيــري  يف  االحتــالل  بلديــة  ومامطلــة 

خطوط مياه الشتاء املتهالكة.
مشكلة قديمة

وأشــار زغري إىل أن أحياء بلدة كفر عقب 
تقع ضمن ثالث مناطق أشبه بـ"كنتونات" 
ورشقهــا  القــدس  شــاميل  عــىل  تتــوزع 

أنشــأها  حواجــز  بينهــام  تفصــل  وجنوبهــا 
إحــكام  بهــدف   2002 عــام  االحتــالل 

إغالقها.
باللجــان  ممثلــني  األهــايل  أن  وأوضــح 
االحتــالل  بلديــة  إىل  توجهــوا  املحليــة 
التــي تجبــي منهــم رضائــب باهظــة ومنهــا 
"األرنونــا" إال أنهــا مل تقــم بــأي دور لتغيــري 
خطــوط امليــاه والــرصف الصحــي القدمية 

واملتهالكة.
ولفــت زغــري إىل أن األهــايل رفعــوا قضايــا 
قانونيــة لــدى محاكــم االحتــالل منــذ عــام 
عــدد ســكان  يبلــغ  كان  وقــت  2005 يف 
تصــل  أن  قبــل  نســمة  ألــف   17 املنطقــة 
أعدادهــم حاليــا نحــو 100 ألــف، وبالرغــم 
مــن أن محاكــم االحتــالل حكمــت بتغيــري 
الخطوط لكن البلدية "العنرصية" متاطل 

حتى اليوم.
مــع  اجتمعــت  املحليــة  اللجــان  أن  وبــنيَّ 

رئيــس بلديــة االحتــالل قبــل عامــني بعدما 
ســنوات  ســت  مــدة  املحاكــم  أمهلــت 
للمامطلــة  عــاد  لكــن  الخطــوط،  لتغيــري 
إىل  منبًهــا  الســابقة،  الطريقــة  بنفــس 
ثــالث  نحــو  يحــدث  الشــوارع  غــرق  أن 
مــرات ســنوًيا يف ظــرف الســنوات األربــع 

املاضية.
ولكفــر عقــب شــارعان رئيســان يقــع عــىل 
غــرق  مــدة  ويف  مــدارس،   7 امتدادهــام 
الذهــاب  مــن  الطــالب  يحــرم  الشــوارع 

للمدارس.
احــرتام  بعــدم  االحتــالل  بلديــة  واتهــم 
حتــى قــرارات املحاكــم اإلرسائيليــة، لكون 
فيطغــى  بالفلســطينيني  تتعلــق  القضيــة 
وتســتمر  العنــرصي  الجانــب  عليهــا 

بالتسويف واملامطلة منذ سنوات.
وعــن دور الســلطة بــرام اللــه فقــد اتهمهــا 
بعــدم التعــاون يف تخفيــف آثــار الكارثــة، 

قائال: "قدمنا طلبنا لوزارة الحكم املحي 
منطقــة  مــن  القادمــة  امليــاه  ضــخ  لتوقــف 
محافظة البرية أو تشغل مولدات لسحب 
امليــاه  ضغــط  لتخفيــف  امليــاه  تلــك 
القادمــة لكفــر عقــب، لكــن "ال حيــاة ملــن 

تنادي".
وأضــاف: "أكــر يشء فعلتــه الســلطة، هو 
إرسالها سيارة دفاع مدين لسحب املياه 
مــن بعــض البيــوت املتــرضرة، لكــن عندما 
منــزاًل   98 عــدد املنــازل املتــرضرة  تكــون 

فامذا ستفعل تلك املركبة؟".
الســلطة  يف  املعنيــة  الــوزارات  وتتنــاوب 
عــىل تأكيــد خلــو مســؤوليتها تجــاه البلــدة 
للســلطة  يســمح  ال  االحتــالل  أن  بذريعــة 
بالعمــل يف تلــك املنطقــة، مــا يزيــد عــىل 
األزمــات املروريــة، ومشــكلة ميــاه الرصف 
الصحــي وغرقهــا مبيــاه األمطــار، بحســب 

زغري.

انهيــــــــــــارات قــــــــــــــرب 
المسجد اإلبراهيمي بفعل 

أعمــال لجيش االحتالل
الخليل-غزة/ محمد أبو شحمة:

الخليــل،  أراٍض مالصــق للمســجد اإلبراهيمــي يف  تعرضــت 
جنــويب الضفــة الغربيــة املحتلــة، النهيــارات وتصدعــات مــن 
جــراء أعــامل لجيش االحتالل اإلرسائيي يف املناطق القريبة 
منها، وفق ما ذكر مدير املسجد اإلبراهيمي، غسان الرجبي.

االحتــالل  أعــامل  إن  "فلســطني":  لصحيفــة  الرجبــي  وقــال 
حــدوث  يف  تســببت  اإلبراهيمــي  املســجد  مــن  بالقــرب 

انهيارات بأراٍض قريبة منه، وهو ما يهدد أساساته.
وأشــار إىل أن ســلطات االحتــالل متنــع القيــام بــأي إجــراءات 

صيانة يف "اإلبراهيمي"، أو السامح بتقوية جدرانه.
مــن مدينــة  القدميــة  البلــدة  اإلبراهيمــي يف  ويقــع املســجد 
نحــو  فيهــا  ويجثــم  اإلرسائيليــة،  للســيطرة  الخاضعــة  الخليــل 

400 مستوطن، يحرسهم حوايل 1500 جندي إرسائيي.
ومنــذ 1994 قســمت ســلطات االحتــالل املســجد بواقــع 63 
باملئة لليهود، و37 باملئة للمسلمني، عقب مذبحة ارتكبها 

مستوطن أسفرت عن استشهاد 29 مصلًيا.

جنني/ فلسطني:
يســتمر القيادي يف حركة الجهاد اإلســالمي الشــيخ 
خــرض عدنــان يف إرضابــه املفتــوح عــن الطعــام يف 
ســجون االحتــالل اإلرسائيــي لليــوم الخامــس عــىل 

التوايل؛ رفضًا العتقاله اإلداري.
وأّكــد نــادي األســري، أن محكمــة االحتالل العســكرية 
يف )سامل( مددت اعتقال عدنان )44 عاًما(، حّتى 

يوم االثنني املقبل.
عدنــان  اعتقــال  أعــادت  االحتــالل  قــوات  وكانــت 
مــن منزلــه يف بلــدة عرابــة يف محافظــة جنــني، يف 
الخامــس مــن شــباط/ فربايــر الجاري، وأعلــن إرضابه 
عــن الطعــام منــذ لحظــة اعتقالــه األوىل، وقــد رافــق 
عمليــة اعتقالــه، عمليــات تفتيــش، وتخريــب طالت 

املنزل، وتهديدات لعائلته.
ُيشــار إىل أن األســري عدنــان تعــرض لالعتقــال )12( 
مــرة، وأمــى مــا مجموعــه يف ســجون االحتالل نحو 

مثاين سنوات، معظمها رهن االعتقال اإلداري.
ويف أثنــاء هــذه الســنوات خــاض خمســة إرضابــات 
سابقة، منها أربعة إرضابات رفًضا العتقاله اإلداري، 
إذ خــاض إرضاًبــا عــام 2004 رفًضــا لعزلــه، واســتمر 

إرضاًبــا  خــاض   2012 عــام  ويف  يوًمــا،   )25( مــدة 
ثانًيا واستمر مدة )66( يوًما، ويف عام 2015 مدة 
)56( يوًمــا، ويف عــام 2018 مــدة )58( يوًمــا، ويف 
عــام 2021 خــاض إرضاًبــا عــن الطعــام اســتمر مــدة 
25 يوًمــا، ومتّكــن عــرب هــذه املواجهــة املتكــررة مــن 
نيل حريته، ومواجهة اعتقاالته التعسفية املتكررة.
وذكــرت مصــادر إعالميــة، أن الشــيخ عدنــان يتعــرض 
إىل تحقيــق قــاٍس يف مركــز الجلمــة، وُعــرض صبــاح 
أمــس، عــىل محكمة عســكرية، ووجهت له اتهامات 

وقضايا "كاذبة ومزعومة".

غزة/ فلسطني:
املتوقــع  مــن  أنــه  واملحرريــن  األرسى  وزارة  أعلنــت 
اليــوم، عــن أســريين  أن يفــرج االحتــالل اإلرسائيــي 
مــن قطــاع غــزة هــام: أحمــد رزق الزهــار وعــوض زيك 

الصعيدي.
وأوضحــت الــوزارة يف بيــان أمــس، أنَّ األســري الزهــار 
)41 عاًمــا( مــن مدينــة غــزة، اعتقلته قــوات االحتالل 

يف العارش من شباط/ فرباير 2003 عقب اشتباك 
أســلحة  بحيــازة  ُتهــاًم  إليــه  ووّجهــت  معهــا  مســّلح 
بالســجن  عليــه  لُيحكــم  االحتــالل  مقاومــة  بغــرض 

عرشين سنة. 
وأشــارت إىل أنَّ األســري الصعيــدي )45 عاًمــا( مــن 
أن  بعــد  عنــه  ســُيفرج  غــزة،  قطــاع  النصــريات وســط 

أمى 19 سنة يف سجون االحتالل. 

رام الله/ فلسطني: 
اإلداريــني  األرسى  لجنــة  أعلنــت 
يف سجون االحتالل اإلرسائيي، 
توجهاتها نحو "خطة إسرتاتيجية 
ملواجهــة  جامعــة،  فصائليــة 
خــالل  االحتــالل  مــع  مفتوحــة 
إللغــاء  القادمــني؛  الشــهرين 

سياسة االعتقال اإلداري".
بيــان  يف  اللجنــة،  وقالــت 
"األرسى  إن  أمــس:  صحفــي، 
سيستخدمون كل الوسائل التي 
ا لإلفراط  مــن شــأنها أن تضــع حــدًّ
حتــى  اإلداري،  االعتقــال  يف 
اإلرضاب  إىل  األمــر  وصــل  إن 
املفتــوح عــن الطعــام، يف خطوة 
فيهــا  سيشــارك  إســرتاتيجية 

جميع اإلداريني القادرين".
وأوضحــت أن "سياســة االعتقــال 
ملحاربــة  قانونيــة  غــري  اإلداري 
يف  خاصــة  الفلســطينيني، 
االعتقــال  قــرارات  إصــدار  ظــل 

ومتديدها بشكل مبالغ فيه".
"عــدد  فــإن  اللجنــة،  وبحســب 
املعتقلــني اإلداريــني ارتفــع إىل 
بنفــس  مقارنــة  معتقــاًل،   914

الوقــت مــن العام املــايض الذي 
بلــغ العــدد فيــه 483، يف زيــادة 
هــا األرسى  بنســبة 100 %"، عدَّ

"األعىل منذ 15 عاًما".
"التزايــد  هــذا  األرسى  وعــدَّ 
مــؤرًشا خطرًيا يســتلزم الخطوات 
االحتــالل،  إلربــاك  الفعليــة 
وجعله يحســب الحســابات أمام 

االعتقال اإلداري".
قــرار  هــو  اإلداري،  واالعتقــال 
حبــس بأمــر عســكري إرسائيــي، 
رسي"  "ملــف  وجــود  بزعــم 
الئحــة  توجيــه  ودون  للمعتقــل، 
اتهــام، وميتــد لســتة أشــهر قابلــة 

للتمديد مرات عديدة.
عقاب جماعي

مركــز  مديــر  قــال  الســياق،  يف 
األرسى،  لدراســات  فلســطني 
االحتــالل  إن  األشــقر:  ريــاض 
االعتقــال  يســتخدم  اإلرسائيــي 
كعقــاب  كسياســة  اإلداري 
الشــعب  بحــق  جامعــي 

الفلسطيني.
ترصيــح  يف  األشــقر  وأوضــح 
االعتقــال  أن  أمــس،  صحفــي، 

إذ يعتمد جهاز املخابرات الذي 
يتــوىل إدارة هــذا امللــف كامــاًل، 
يســمح  ال  رسيــة  تهــم  عــىل  بنــاًء 
وميــي  عليهــا،  باالطــالع  ألحــد 
الصوريــة  للمحاكــم  التعليــامت 
بإصــدار أوامــر إداريــة جديــدة أو 

التجديد فرتات أخرى.
مــن   %  85 مــن  أكــر  أّن  وبــني 
أرسى  هــم  اإلداريــني  األرسى 
يف  ســنوات  أمضــوا  ســابقون، 
سجون االحتالل، جزًءا كبرًيا منها 
اإلدارّي،  االعتقــال  رهــّن  كانــت 
وأعــاد االحتــالل اعتقالهم بذرائع 
أحــكام  بحقهــم  وأصــدر  واهيــة، 
اإلداري، منهــم أرسى  باالعتقــال 
أمضــوا مــا يزيــد عــن 10 ســنوات 
هــذا  تحــت  القضبــان  خلــف 
القانون التعسفي، بينهم النائب 
املقــديس محمــد أبــو طــري )72 
عاًمــا(، والــذي أمــى 37 عامــًا، 
االعتقــال  يف  عامــًا   12 منهــا 

اإلداري.
األرسى  بــني  مــن  أن  إىل  وأشــار 
وهــي  واحــدة،  أســرية  اإلداريــني 
رغد الفني من طولكرم، وخمسة 
نــواب  مــن  و3  األطفــال،  مــن 

رشائــح  جميــع  طــال  اإلداري 
الفلســطيني  املجتمــع 
فصائــل،  وقــادة  نــواب،  مــن: 
وطــالب  ونســاء،  وأكادمييــني، 
جامعات، وأطفال، ومرىض دون 
وضعهــا  التــي  للمحاذيــر  مراعــاة 
حــدت  والتــي  الــدويل،  القانــون 
إطــار  يف  إال  اســتخدامه،  مــن 

ضيق جدًا وبرشوط مقيدة.
وذكر أن أعداد األرسى اإلداريني 
ارتفعــت  االحتــالل  ســجون  يف 
عــن  يزيــد  مــا  لتصــل إىل  مؤخــرًا 

915 أسرًيا.
االحتــالل  ســلطات  أن  وأوضــح 
املــايض  العامــني  يف  صعــدت 
األوامــر  إصــدار  مــن  والحــايل 
اإلدارية بحق األرسى عىل الرغم 
أصــدرت  إذ  قانونيتــه،  عــدم  مــن 
يف 2022 مــا يزيــد عــن 2400 
العــام  بدايــة  ومنــذ  إداري،  قــرار 
عــن  يزيــد  مــا  أصــدرت  الجــاري 

300 قرار.
اإلداري  االعتقــال  األشــقر  ــد  وعَّ
منهــا  الهــدف  تعســفية  سياســة 
الفلســطينيني  أعــامر  اســتنزاف 
خلف القضبان دون سند قانوين، 

وأســريين  الترشيعــي،  املجلــس 
مصابــني بالرسطــان، وهــام "عبــد 
قلقيليــة،  مــن  الــرايب"  النــارص 
مــن  معطــان"  الباســط  و"عبــد 
الســن  كبــار  مــن  وعــدًدا  البــرية، 
 60 أعامرهــم  تجــاوزت  الذيــن 
عامًا، أكربهم ســنًا األســري جامل 

النرس )76 عاًما(. 
مل  االحتــالل  أن  إىل  ولفــت 
إىل  األرسى  بتحويــل  يكتــِف 
االعتقــال اإلداري دون تهمــة، بــل 
عمــد يف الســنوات األخــرية إىل 
األرسى  مــن  العــرشات  تحويــل 
الفعــي  بالســجن  املحكومــني 
إىل  محكومياتهــم  انتهــاء  بعــد 
اإلفــراج  بــدل  اإلداري  االعتقــال 
مــن  توصيــة  عــىل  بنــاء  عنهــم، 

املخابرات.  
وطالب األشــقر، الــدول املوقعة 
الخــاص  الــدويل  "العهــد  عــىل 
بالحقــوق املدنيــة والسياســية"، 
جنيــف  "اتفاقيــة  وكذلــك 
العاجــل،  بالتدخــل  الرابعــة" 
لوقــف هــذه املجــزرة بحــق أعــامر 
الفلســطيني،  الشــعب  أبنــاء 
ووضــع قيــودًا صارمــة عــىل فــرض 
االعتقــال اإلداري عــىل األرسى، 
نصــوص  يف  ورد  ملــا  امتثــااًل 

املواثيق الدولية.

دعوات إىل إرضاب عمايل 
يف )إرسائيل( االثنني المقبل

النارصة/ فلسطني:
عــاميل  اإلرسائيــي، إىل إرضاب  االحتــالل  دولــة  املعارضــة يف  قــادة  دعــا 
االثنــني املقبــل، وإىل مظاهــرة حاشــدة خــارج برملــان االحتالل )الكنيســت( 
يف القــدس املحتلــة، واحتجاجــات يف مــدن أخــرى، تعبــرًيا عــن االســتياء 
بتقليــص  يتعلــق  فيــام  نتنياهــو، خصوًصــا  بنيامــني  مــن سياســات حكومــة 
صالحيــات القضــاء. ومــن املفــرتض أن يتزامن اإلرضاب مع الجوالت األوىل 
من التصويت عىل ترشيع يحد من صالحية القضاء اإلرسائيي يف مراقبة 
أداء الحكومة. وقال منظمو االحتجاج: إن عرشات املنظامت، مبا يف ذلك 
لــه،  املخطــط  اإلرضاب  إىل  انضمــت  مــدين،  مجتمــع  ومنظــامت  رشكات 

عادين ذلك "هو النضال األكر أهمية للدولة" وفق تعبريهم.
وقــال وزيــر جيــش االحتــالل األســبق موشــيه يعلــون: إن )إرسائيــل( "يف أزمة 

قيادة، وأزمة سياسية مل نعرف مثلها منذ إعالن 1948".
"رايــة  وأن  قانونيــة"،  وغــري  "مجرمــة  بأنهــا  نتنياهــو  يعلــون حكومــة  ووصــف 

سوداء ترفرف فوقها".
املعــارض،  اليســاري  "العمــل"  حــزب  عــن  االحتــالل  برملــان  عضــو  وقــال 
غلعــاد كاريــف: إن "هــذا هــو الوقــت املناســب لالنتقــال مــن املظاهــرات 
املناســب  الوقــت  هــذا  الــرشكات..  ويف  املــدارس،  يف  اإلرضابــات  إىل 
ملظاهــرات مليونيــة.. هــذا هــو الوقــت لحضــور عــرشات آالف األشــخاص 
للتظاهــر مــن أمــام الكنيســت يف يــوم التصويــت". وانطلقــت املظاهــرات 
لألسبوع الخامس عىل التوايل يف مدن عدة يف فلسطني املحتلة، وكانت 
أكربهــا تلــك التــي شــهدتها )تــل أبيب(، وضمت عــرشات آالف املحتجني، 

كام خرجت مظاهرات أيضًا يف مدن برئ السبع والقدس وحيفا.

اتهم السلطة بعدم التعاون لتخفيف آثار غمر المنازل

زغري: االحتالل يتعمد إغراق "كفر عقب" بالمياه لرتحيل المواطنني

األشقر: االحتالل يستخدمه سياسة عقاب جماعي لشعبنا

األســــــرى يعلنـــــــون خطـــــــــة إسرتاتيجيــــــــة 
جامعـــــــة لمواجهــــــــة االعتقــــــــــال اإلداري

ـــب لإلفــراج عــن أسرييـــن غزيَّيـــــن  ترقُّ
تنتهــــــــي محكوميتهمـــــــــــا اليــــــــوم

الشيخ عدنان يواصل إرضابه لليوم الخامس.. 
واالحتــــــــــالل يمـــــــــــــــدد اعتقالـــــــــــــه
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

كيف نتقي خطر 
الزالزل المدمرة؟

الــذي  القــايس  العقــاب  هــو  هــذا  املجهــول،  مــن  الخــوف 
يعيــش  األيــام  قــادم  مــن  فالخائــف  اإلنســان،  حيــاة  يربــك 
القلــق مبعانيــه الغريبــة واملربكــة، القلــق الــذي يفــرز التوتــر 
والتحســب  وعــي،  دون  وشــااًل  ميينــًا  والتقلــب  الحزيــن، 
لــر مســتطري، واإلنســان القلــق يــيء الظــن بــكل يشء، 
لــه  مــن املجهــول،  بالرعــب  وينتظــر األســوأ، فهــو مســكون 
ثائــرة منفعلــة  وأعصــاب  تنامــان،  ال  يخفــق، وعينــان  قلــب 

عىل مدار الساعة.
رشق  منطقــة  ســكان  قلــوب  ســكن  املجهــول  مــن  الخــوف 
وســوريا،  تركيــا  زلــزال  بعــد  والســيا  املتوســط،  البحــر 
تخلــع  التــي  وأحوالهــا  املنكوبــة،  النــاس  مشــاهدة  وبعــد 
الــروح، وتحطــم الفــؤاد، مشــاهد تثــري الخــوف والفــزع مــن 
املجهــول، ومــا تخبئــه لنــا األيــام من أحــداث، وما يختبئ 
لنا من مفاجآت خلف الدقائق والثواين، فاملجهول غريب 

ومخيف.
وقد زاد طين المنطقة بلة حدثان:

الــزالزل األمريكيــة،  الصــادر عــن هيئــة رصــد  البيــان  األول: 
وفيه يحذر ســكان فلســطني واألردن من وقوع زلزال مدمر، 
وال ســيا بعــد حركــة صفائــح األرض، مــن جــراء الزلزال الذي 
ا يف  رضب تركيــا، حيــث رُصــدت موجــات ضغــط عاليــة جدًّ

األرض، مل ُتسجل من قبل.
 فكيــف يأخــذ النــاس حذرهــم مــن زلــزال؟ هــل ينامــون يف 
اللحــاف،  تحــت  يختبئــون  أو  الخاليــة  واملناطــق  الشــوارع 
وهــم يرتجفــون مــن العاصفــة، ويتوقعــون يف كل ثانيــة أن 
متيد بهم األرض، ويفارقوا األحبة، ويحتضنهم املجهول؟

الثــاين: ترافقــت مــع التحذيــر األمريــي لرصــد الــزالزل هــزة 
أرضية شعر بها سكان نابلس وطولكرم وجنني، وخرج آالف 
الناس من سكان نابلس إىل الشوارع، بعد منتصف الليل، 
وســوريا،  تركيــا  رضب  الــذي  الزلــزال  يشــبه  لزلــزال  تحســبًا 
وهذه ردة فعل عفوية، ال يالم عليها اإلنسان، فهو حريص 
هــذه  عــىل  بقائــه  عــن  الدفــاع  يف  ويجتهــد  حياتــه،  عــىل 

األرض.
ضمن هذه املشــاهد من الخوف والرتقب، تطل علينا من 

شقوق الخوف والقلق آية قرآنية، تقول لإلنسان:
ُه َلَنا" ن ُيِصيَبَنٓا ِإلَّ َما َكَتَب ٱللَّ "ُقل لَّ

الســؤال  عــن  تجيــب  مــا  بقــدر  التــواكل،  إىل  تدعــو  ال  آيــة 
الحائــر: مــاذا نفعــل وقــت الــزالزل؟ وكيــف نتقــي خطرهــا؟ 
والكثري من التســاؤالت العاجزة، التي تقلب حياة اإلنســان 

من الهدوء إىل االضطراب.
قــل لــن يصيبكــم إال مــا كتــب اللــه لكــم، فمــن لــه حيــاة لــن 
أجلــه  جــاء  ومــن  القذائــف،  تدمرهــا  ولــن  زلــزال،  ينتزعهــا 
األمنيــة  االحتياطــات  وال  املشــيدة،  الحصــون  تحميــه  لــن 
الشــعب  يكــون  وقــد  الحــذر،  لــه  يشــفع  ولــن  املشــددة، 
الفلســطيني صاحــب تجربــة يف هــذا الشــأن، وقــد شــاهد 
القذائف اإلرسائيلية تصيب هذا الذي التجأ إىل بيته طلبًا 

للسالمة، وتخطئ ذاك الذي تصدى بصدره للسالح.
 وما أحوجنا نحن البر يف وقت الشدائد إىل االستسالم 
لألقــدار، وطــرد الخــوف، وأال نحلــق يف الخيــال مــع مناظــر 

الدمار والجوع والربد والفراق!
ومــا أحوجنــا نحــن البــر أن نغمــض العــني عــىل آيتــني مــن 
القرآن، تهمس يف قلوبنا: "َفْلَيْعُبُدوا رَبَّ َهَذا اْلَبْيِت الَِّذي 
َأْطَعَمُهــْم ِمــْن ُجــوٍع َوَآَمَنُهــْم ِمــْن َخــْوٍف"، آيتــان مــن القــرآن، 
نبيــت معهــا آمنــني، ونحــن نضــع الرأس عىل الوســادة، بعد 
بالتــوكل خــري  الشــعور  الخالــق، وهــذا  أمرنــا إىل  أوكلنــا  أن 
ألــف مــرة مــن العيــش يف قلــق وفــزع، والرتقــب لــر ال يــراه 

اإلنسان، وال يستطيع تقديره، وال يقدر عىل مواجهته.

إعـــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
إيداع املخطط التفصييل للشارع رقم )6406(

منطقة تنظيم - غزة 
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة عــن قرارهــا 
2022/12/15م  بتاريــخ  املنعقــدة   2022/26 رقــم  بجلســتها   )14( رقــم 
املتضمــن إيــداع املخطــط التفصيــي للشــارع رقــم )6406( املحصــور بــني 
رقــم  الديــن( غربــا والشــارع  )5000( )املســمى بشــارع صــالح  رقــم  الشــارع 

)7000( )املسمى بشارع السكة( رشقا بعرض )10( مرت بدون ارتداد.

املار يف القسيمة رقم )47( من القطعة رقم )635( 
لالعرتاض خالل مدة ستني يوما من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليــه فانــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع االطالع عىل خارطــة املروع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعرتاضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية غزة.
))ولن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

  دولـــــــة فلــسطيـن
وزارة 

الحكــــم املحلــــي  

إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو 
ليكن معلومًا للجميع بأن الســيد/ صالح عاشــور العســي دغمش من ســكان 
غزة هوية رقم/ 926306978 قد تقدم بطلب لتصحيح اسم والدته/ امينة 
حمدان احمد دغمش، واملسجل خطأ يف سجالت الطابو بغزة باسم/ امينة 

حمدان احمد العسي دغمش وامينة حمدان العسي دغمش
القطعة 687 القسيمة 21 + 19 + 17 + 164 + 14 + 30 + 11 + 18 + 21 

+ 19 + 28 + 30 أرايض 

إىل االسم الصحيح لها// امينة حمدان احمد دغمش 
لــه  فمــن  الطلــب  بهــذا  علــًا  الجميــع  تحيــط  املختصــة  اللجنــة  فــإن  لذلــك 
اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل دائــرة الطابــو خــالل مــدة 
التصحيــح يف  فســيتم  وإال  اإلعــالن  تاريــخ  مــن  يومــًا  عــر  أقصاهــا خمســة 

سجالت الطابو كا هو مشار إليه يف اإلعالن.
التاريخ: 2023/2/7م

رئيس لجنة تصحيح األساء
أ.عرايب أبو شعبان

دولة فلسطني
سلطة األرايض

لجنة تصحيح األساء

إعالن للعموم
ُيعلــن مراقــب الــركات، أن رشكــة بابــل للتجــارة واملقــاوالت العامــة ذ.م.م 
وميثلها رئيس هيئة املديرين/ نبيل عمر عفانة ووكليها املحامي األســتاذ/ 
بكــري عبــدو واملســجلة لدينــا تحــت 563103639 بتاريــخ 1994/7/20م 
تقدمت بطلب لتغيري مركز الركة الرئيس من )غزة - شارع الجالء - مقابل 

رسايا الحكومة( إىل )غزة - مفرتق األزهر - بعارة إيلياء - طـ2(
تحريرًا يف: 2023/2/2م 

املستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الركات

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني

اإلدارة العامة للركات - مراقب الركات

أعلــن أنــا/ رائــد خليــل محمــد أبــو زرقــة عــن فقــد بطاقــة هويتي 
وتحمل الرقم 924927387 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أريحا-غزة/ يحيى اليعقويب:
بعــد يومــني عــىل اشــتباٍك فشــل فيــه جنــود 
االحتــالل يف تحقيــق مبتغاهــم، ظــلَّ مخيــم 
"عقبــة جــرب" يف أريحــا يعيــش حالــة "هدوء 
والــدا  اســتيقظ  حينــا  العاصفــة"،  تســبق 
عويضــات  وائــل  وإبراهيــم  رأفــت  الشــابني 
اقتحــام  وقــع  عــىل  األهــايل  بقيــة  كــا 
ومحــارصة كرفــان خشــبي كان يتحصــن فيــه 
خمســة شــبان منهــم الشــقيقان، يخوضــون 

جميعهم معركة الدفاع عن املخيم.
وائــل  وضــع  املــكان،  مــن  مقربــة  عــىل 
عويضات قلبه عند نجليه، وتجمع مع أبناء 
املخيــم ملتابعــة األخبــار الــواردة مــن ســاحة 
االشــتباك بشــأن محــارصة قــوات االحتــالل 
ملــكان تحصــن الشــبان، تجتاحــه رجفــة قلق 
تحولــت إىل ســؤال وجهــه إىل كل وافــد مــن 
لطأمنتــه:  قــادم  متصــل  صــوت  أو  هنــاك، 
"صــار إيش بــأوالدي؟"، يطلــب منه الجميع 

الترضع إىل الله: "قول يا رب".
كانــت أصــوات النــاس املتجمهــرة تحجــب 
الصوت عن والد رأفت )21 عاًما( وإبراهيم 
)27 عاًما( عىل الرغم من محاولته اإلنصات 

الهاتــف،  ســاعة  مــن  قــادم  رجــل  لصــوت 
يقطــع القلــق أوصال حروفــه املرتجفة ينقل 
لــه جــزًءا مــن الخــرب: "أوالدك أصيبــوا– ُقــل 

استشهدوا، ربنا يصربك".
دفاع األشقاء

شــقيقني  أول  وإبراهيــم  رأفــت  يكــن  مل 
يكونــا  ومل  االحتــالل،  جنــود  يقتلهــا 
فســبقها  فلســطني،  عــن  مدافعــنْي  أول 

جــواد  وشــقيقه  عاًمــا(   21( رميــاوي  ظافــر 
عــني"  "كفــر  قريــة  اقتحــام  يف  عاًمــا(   22(

شــال غــرب رام اللــه يف نوفمــرب/ تريــن 
مطــري  محمــد  والشــقيقان  املــايض،  ثــاين 
دهســها  عاًمــا(   19( ومهنــد  عاًمــا(   37(

مســتوطن يف نابلــس يف ديســمرب/ كانــون 
األول املايض.

جــرح الفــراق يلســع قلــب والــد الشــهيدين 
يف مســتهل حديثــه لصحيفــة "فلســطني": 
"مل أرها قبل االستشهاد بعرة أيام، لكن 
مل أكن أعرف أنها مع بعضها، فتفاجأت 
باستشهادها مًعا"، مؤكًدا أن "هذا طريق 

رساه مًعا، واملوىل أعطاها ما متنيا".
وال  الغربيــة،  الضفــة  رشق  يقــع  مخيــم  يف 
نســمة،  آالف   10 ســكانه  عــدد  يتجــاوز 
الثالثــة  الشــهداء  برفقــة  الشــقيقان  أشــعل 
عاًمــا(،   22( اليف  عــوين  مالــك  اآلخريــن، 
وأدهــم مجــدي عويضــات )22 عاًمــا(، وثائر 
خالــد عويضــات )28 عاًمــا( نقطــة مواجهــٍة 
آخــر  حتــى  املخيــم  عــن  ودافعــوا  جديــدة، 
قطــرة دم نزفــت مــن أجســادهم التــي مــا زال 

االحتالل يحتجزها.
 2( أشــقاء  أربعــة  ورأفــت  إبراهيــم  لــدى 
والدهــا  ويعمــل  وفتاتــان(  الذكــور  مــن 
تعليمهــا  تلقيــا  واملــوايش،  التجــارة  يف 
غــوث  وكالــة  مبــدارس  والثانــوي  األســايس 

وتشغيل الالجئني الفلسطينيني "أونروا".
ســيارات،  برمجــة  هندســة  رأفــت  درس 
وهــو تخصــص بعيــد عــن تخصــص "العــالج 
إبراهيــم،  شــقيقه  درســه  الــذي  الطبيعــي" 

يف كل مكان، واقع ظامل نعيشه".
االحتــالل  أن  "صحيــح  قلــب:  بحرقــة  يزيــد 
قتــل أبنــايئ لكــن ســيخرج مــن املخيــم ألــف 

إبراهيم ورأفت".
"وردتان" بـ"عقبة جبر"

عــن  يوًمــا  تحدًثــا  نجليــه  األب  يســمع  مل 
رغبتهــا بالزفــاف، أو عــن أي أحالم حياتية، 
كل  كانــا  حديثــة،  ســيارة  رشاء  يطلبــا  فلــم 
وأن  االحتــالل،  مقارعــة  هــو  بــه  يفكــران  مــا 
التــي  "الشــهادة"  طريقهــا  خامتــة  تكــون 
اســتمرت  معركــة  بعــد  بدمائهــم  رســمت 

الــدم، وجمعهــم  وتجمــع الشــقيقني روابــط 
ميــدان املقاومــة فأشــهرا ســيف املواجهــة 
أمــام جنــود االحتالل الذين وصلت أيديهم 

إىل املخيم.
آن  يف  والتحــدي  اإلميــان  ميلؤهــا  كلــات 
"ابنــي  األب:  عويضــات  بهــا  بعــث  واحــد 
سيقتله االحتالل سواًء يف بيته أو يف أثناء 
أو عندمــا يقتحــم املخيــم  بالطريــق،  ســريه 
وبيوت الجريان، فأنا عندما أخرج بســياريت 
أثــري  أن  خشــية  حركــة  بــال  متصلًبــا  أقــف 
شــكوكهم فيقتلــوين كــا يفعلــون بالشــبان 

عــدة ســاعات، ســبقها بأيــام اتهــام االحتالل 
للمجموعة باستهداف مطعم للمستوطنني 

أواخر يناير/ كانون الثاين املايض.
يصــف نجليــه بأنهــا "مثــل الــوردة"، تســكن 
يتنفســان  "كانــا  الفقــد:  حــرة  صوتــه 
هــواء املخيــم، يشــاركان بأنشــطة مختلفــة، 
النــادي  يف  الرياضيــة  األنشــطة  بالــذات 
وكانــا يشــجعان فــرق املخيــم، فها يعتربان 
نظــرة  ويف  إليــه  انتميــا  يشء،  كل  املخيــم 
طريــق  يف  وســارا  للوطــن  انتميــا  أوســع 

واحد".
يقع مخيم "عقبة جرب" رشق الضفة الغربية 
وبالرغــم مــن بعــده عــن مخيــات الالجئــني 
أن  إال  بالضفــة،  األخــرى  الفلســطينيني 
عويضات يعطي صورة قريبة عن ما يحدث 
داخــل املخيــم ويربطهــا مبــا يحــدث ببقيــة 
املخيــات، قائــاًل: "هي نفــس االنتهاكات، 
جنــني،  مخيــم  يقتحــم  كــا  واالعتــداءات 
فكــرب  باســتمرار،  االحتــالل مخيمنــا  يقتحــم 
اإلجــرام"،  هــذا  يشــاهدان  وهــا  أبنــايئ 

مؤكًدا أن "الظلم يولد انفجار".
اســتطاعت والدتها مقابلتها قبل يومني 
مــن ارتقائهــا، شــاهدت نجليهــا ســعيدين 
مبا فعاله وها يســأالنها: "شــفتينا ميا شــو 
ســوينا فيهــم ولــى حنســوي أكــر" كانــت 
تبــي ألنهــا تعلــم أن لذلــك الفعــل املقــاوم 
مثن قدمه آالف الشــهداء ممن ســاروا عىل 
ذات الــدرب والنهــج، لــن تنفعهــا معانقتهــا 
ترســُم  مالمحهــا  كانــت  حــني  يف  لهــا، 

سعادة تعجبت منها يف "لقاء الوداع".

عكا/ صفا:
اكتشــف القامئــون عــىل الكنيســة 
املارونيــة يف عــكا القدميــة داخــل 
 1948 عــام  املحتلــة  األرايض 
ــا" لتهويد  مؤخــرا "مخطًطــا احتياليًّ
الكنيســة والكنائــس املجــاورة لهــا 
عــرب تحويــل املبنــى املالصق إىل 
ملهــى ليــي وخــارة وأجــزاء أخرى 

إىل فندق لليهود.
االحتــالل  ســلطات  وتســتخدم 
أنهــا  وتزعــم  املالصــق  املبنــى 
 20 عــن  يزيــد  مــا  منــذ  اشــرتته 
"قــذر"  مخطــط  لتنفيــذ  عاًمــا، 
يقــي باالســتيالء عــىل الكنيســة 
املارونيــة والكنائــس املجــاورة لهــا 

وتحويلها إىل "بار وخارة".
وكشف القامئون عىل الكنيسة أن 
ســلطات االحتــالل وضعــت الفتــة 
إلمكانيــة االعــرتاض عىل ما تفعله 
يف املبنــى ملــدة محــددة، ولكــن 

يف شارع بعيد عن الكنيسة.
كشــف  الــذي  املخطــط  ووفــق 
يف  الكنــس  عــىل  القامئــون  عنــه 
االســتيالء  ســيتم  فإنــه  البلــدة، 
تحــت  األثريــة  الحجــرات  عــىل 
الخــارة  لفتــح  الكنيســة،  رواق 

للمستوطنني واليهود.
تدعمــه  يهــودي  مســتثمر  ويزعــم 
بلديــة االحتــالل يف عكا املحتلة، 
والكنيســة  املبنــى  اشــرتى  أنــه 

املارونيــة منــذ مــا يزيــد عــىل 20 
اكُتشــف  مخططــه  لكــن  عاًمــا، 

صدفة قبيل متريره بأيام.
العائلــة  رعيــة  كاهــن  ويقــول 
يف  الربديــة  ســيدة  املقدســة 
عــكا، ســامر خــوري: إن بعــض مــا 
االحتــالل  ســلطات  أن  اكتشــفناه 
مــن  وأجــزاء  املبنــى  تحويــل  تريــد 
الكنيســة وخاصــة الطابــق األســفل 
ملهــى  إىل  األثريــة  الحجــرات  يف 

وخارة وفندق.
وأضــاف خــوري لوكالــة "صفــا" أن 
هــذا قليــل مــا اكتشــفناه مؤخــًرا، 
فقــد اكتشــفنا أيضــا أنهــم وضعــوا 
املخطــط، ويف خطــوة للقفز عىل 
الفتــة  وضعــوا  منــا،  اعــرتاض  أي 
اعــرتاض  تقديــم  بإمكانيــة  تفيــد 
عليــه خــالل مــدة معينــة، لكــن يف 
حتــى  الكنيســة،  عــن  بعيــد  شــارع 
ال يراهــا أحــد منــا، وبالتــايل تنتهي 
مدة اإلمهال، وميررون املخطط.

وأكــد أن املارونيــة يعــود وجودهــا 
إىل القرن السادس امليالدي، أما 
 1741 الكنيســة فقــد بنيــت عــام 
لهذه الجاعة من املسيحيني يف 
عــكا، وال تــزال قامئــة حتــى اليــوم، 
لهــا  املجــاورة  للكنائــس  باإلضافــة 

التي بنيت يف ذلك الوقت.
ويبلغ عدد أفراد عائالت الجاعة 
املســيحية املارونية يف فلسطني 

ويف  مــاروين،  آالف   10 نحــو 
منطقــة عــكا وضواحيهــا 71 عائلــة 
كجاعة مســيحية كاثوليكية ذات 
طابــع مــاروين، غالبيتهــم يســكنون 
جديــدة  ويف  الجديــدة  عــكا  يف 
املكر، وقلة قليلة ما زالوا يف عكا 

القدمية.
ســلطات  فــإن  خــوري،  وحســب 
ببلديتهــا  ممثلــة  االحتــالل 
وإجــراءات  تضييقــات  مارســت 
ضــد املســيحيني خــالل أعيادهــم 
ومواسمهم يف الكنيسة املارونية 
الســنوات  خــالل  خاصــة  بعــكا، 

األخرية.
أن  نكتشــف  "اليــوم  وأضــاف: 
لتحويلهــا  قــذًرا  مخطًطــا  هنــاك 
واملبــاين املجــاورة لهــا إىل خارة 
تتخيلــوا  أن  لكــم  ليــي،  وملهــى 
كهــذا  مقــدس  مــكان  خصوصيــة 
تتحــول إىل غرفــة خارات، خاصة 
ونحــن نتحــدث عن مبــاٍن متداخلة 
متفــرع  واحــد  مــكان  كأنهــا  تعتــرب 
كل منــه عــن اآلخــر، وأنــا هنــا أعنــي 
الكنائــس واملبنــى الــذي يزعمــون 

أنهم اشرتوه معها".
نــارص  قيــس  املحامــي  وقــدم 
اعرتاًضــا ضــد املخطــط قبيــل أيام 
مــن انتهــاء املهلــة، بعــد اكتشــاف 

الالفتة البعيدة صدفة.
املخطــط  أن  نــارص  وأوضــح 
مدينــة  هويــة  لتشــويه  يهــدف 
إفراغهــا  ومحاولــة  القدميــة،  عــكا 
وتهويــد  األصليــني،  ســكانها  مــن 
الحيــز العــام مــن خــالل املســاس 
املبــارش بحرمة وقدســية الكنيســة 
أن  عــىل  مشــدًدا  املارونيــة، 
للقوانــني  مخالــف  املخطــط 
االحتــالل  حكومــة  وأن  الدوليــة، 
مســؤولية  تتحمــل  ومؤسســاتها 

وتبعات هذا املخطط.
وحذر من إمكانية مترير املخطط 
يف ظــل انحيــاز ســلطات االحتالل 
الكامــل ملشــاريع اليهــود، ورضب 
اعتبــارات  أي  بهــا  الحائــط  عــرض 
مــكان،  ألي  تاريخيــة  أو  دينيــة 
كل  اســتخدام  ســيتم  أنــه  مؤكــًدا 
الطرق القانونية والدولية ووســائل 
ملواجهــة  الشــعبي  النضــال 

املخطط.
املــدن  أكــر  مــن  عــكا  أن  يذكــر 
التــي  الفلســطينية  الســاحلية 
منــذ  املســتمر  للتهويــد  تتعــرض 
مدينــة  إىل  لتحويلهــا  عقديــن، 
واالنقضــاض  يهــودي،  طابــع  ذات 
عــىل معاملهــا التاريخيــة وهويتهــا 

العربية الفلسطينية.

عـــــــــام علـــــــــــى اغتيــــــــال 
المقاومني الدخيل ومربوكة 
ومبسلــــــــــط فـــــــي نابلـــس

نابلس/ فلسطني:
وافــق يــوم أمــس، الذكــرى الســنوية األوىل الغتيــال قــوات خاصة من 
الدخيــل،  نابلــس، محمــد  الثالثــة يف  املقاومــني  االحتــالل  جيــش 
وأدهم مربوكة، وأرشف مبسلط، يف 8 فرباير 2022، وذلك عقب 
تنفيذهــم عــدًدا مــن عمليــات إطــالق النــار التــي اســتهدفت جنــود 

االحتالل واملستوطنني.
وشّكل اغتيال املقاومني الثالثة وقودًا لربوز املجموعات املسلحة 
يف نابلــس، وكانــوا ضمــن نــواة بــدأت بتنفيــذ عمليــات إطالق نار يف 
محيــط املدينــة، وقــد نجــا مــن محاولــة االغتيــال العضــو الرابــع يف 
املجموعــة، إبراهيــم النابلــي والــذي استشــهد يف آب/ أغســطس 

املايض.
وارتقــى محمــد الدخيــل )22 عامــًا( برفقــة أدهــم مربوكــة )28 عامــًا( 
وامللقــب بـ"الشيشــاين"، ومســاعدهم أرشف مبســلط )21 عامــًا(، 
بنــريان وحــدات خاصــة من وحدة "اليــام" التابعة لجيش االحتالل، 
النهــار،  ســاعات  نابلــس  قلــب  يف  رفيديــا  منطقــة  اقتحــام  بعــد 

بسيارتني حملتا لوحتي تسجيل فلسطينيتني.
وأطلقت الوحدات الخاصة اإلرسائيلية أكر من 80 رصاصة باتجاه 
الشــبان املقاومــني، مــا أدى إىل استشــهادهم عــىل الفــور، وســلب 

السالح الذي كان بحوزتهم.
وقبــل جرميــة االغتيــال بيومــني، اتصلــت مخابــرات االحتــالل بوالــد 
محمــد، وأبلغتــه بــأن ابنــه أصبــح لــدى فرقــة اليام من أجــل تصفيته، 
إىل جانب تلقي الشهيد أدهم مكاملات عدة من ضباط الشاباك، 
وطلبوا منه تسليم نفسه، إال أنه رفض، ويف املكاملة األخرية توعد 

أحد ضباط االحتالل "الشيشاين" باغتياله.
وتعــرض املقاومــون الثالثــة للمالحقــة والتعذيــب مــن أجهــزة أمــن 
الســلطة، وتحديــدًا قبــل عامــني مــن استشــهادها، بذريعــة إلقــاء 
عبــوة ناســفة تجــاه بــرج عســكري إرسائيــي يف جبــل جرزيــم مبدينــة 

نابلس.
لكــن اعتقــال الدخيــل يف ســجون الســلطة زاده إرصارًا عــىل مقاومــة 
االحتــالل، وانضــم إىل مــا بــات يعــرف بخليــة نابلــس، التــي نفــذت 

عمليات مسلحة ضد أهداف لجيش االحتالل واملستوطنني.
مالحقة توجت بشهادة

تبنى الشهداء الثالثة العمل املقاوم املسلح ضد قوات االحتالل، 
اعتقلــت  التــي  الســلطة،  أجهــزة  مــن  للمالحقــة  عرضــة  مــا جعلهــم 
الدخيــل ومربوكــة، وأمــى األخــري نحو عامني يف ســجون الســلطة، 

وتعرض للتعذيب الشديد.
غــري  الســالح  حيــازة  بتهمــة  مربوكــة  الشــهيد  الســلطة  واعتقلــت 
املرخص ومعاداة سياسات السلطة، وبعد 3 سنوات أفرجت عنه، 
لكــن قــوات االحتــالل بــدأت مبطاردته قبــل أن تعتقله وميي ثالث 

سنوات يف سجونها.
ويف مشــهد غــاب طويــاًل، خــرج مــا ال يقــل عــن 10 آالف فلســطيني 
بينهــم نحــو مئــة مســلح، يف وداع الشــهداء الثالثــة، وامتــأل ميــدان 
الشهداء وسط نابلس عن بكرة أبيه باملشاركني يف تشييع جثامني 
املقاومــني، وســط إطــالق نــار كثيــف يف الهــواء، تنديــدًا بالجرميــة 

ورسالة للمحتل بأن الرد قادم ال محالة.

اكتشـــــــاف "مخطــــــــــط احتيــــال" لتحويــــل 
الكنيسة المارونية يف عكا إىل فندق لليهود

حارسا مخيم عقبة جرب

رأفت وإبراهيم عويضات.. عن وداع الشقيقني لوالدتهما قبل "الملحمة"

الشهيد إبراهيم عويضات       الشهيد رأفت عويضات
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دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة بداية رفح
يف القضية الحقوقية رقم 2022/45 

يف الطلب رقم 2023/61 
املدعــي/ أحمــد خليــل حميــدان الهــي مــن ســكان رفــح- الشــوكة- مقابــل 
الرحمــن  عبــد  املحاميــان/  وكيــاه   ،)410654347( رقــم  هويــة  املــدارس 

محمد أبو عطوان ومحمد محمد زعرب.
املدعى عليه/ محمد حسن محمد رشوان- املقيم خارج الباد.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
إىل املدعى عليه/ محمد حسن محمد رشوان- املقيم خارج الباد.

لقــد أقامــت عليــك القضيــة الحقوقية رقم 2022/45 اســتنادًا إىل ما تدعيه 
يف الئحــة الدعــوى املرفقــة لــك نســخة منهــا ومــن مرفقاتهــا بهــذه املذكــرة، 
لذلــك يقتــي عليــك أن تحــر يــوم اإلثنني املوافق 2023/2/27 الســاعة 
التاسعة صباحًا إىل هذه املحكمة للرد عىل الدعوى الحقوقية، كام يقتي 
عليــك أن تــودع قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريــري خــال خمســة عــر يومــًا 
مــن تاريــخ اســتامك هــذه املذكــرة والئحــة الدعــوى املرفقــة معها وأن ترســل 

نسخة عنها إىل املدعي املذكور حسب األصول.
وليكــن معلومــًا لديــك أنــك إذا تخلفــت عن ذلك يجوز للمدعي أن يســر يف 

دعواه ويجوز إصدار الحكم بحقك حسب األصول.
 حرر يف 2023/2/8

رئيس قلم محكمة بداية رفح
األستاذ / أكرم أبو طعيمة

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة 
بداية غزة يف القضية التنفيذية رقم 2022/8594

إىل املنفذ ضده/ أمين داود رضوان الشنتف
طبقــًا للحكــم الصــادر ضــدك من محكمة بداية غزة يف الكمبيالة املســتحقة 
الدفــع والصــادرة لصالــح طالبــة التنفيــذ/ الهام عباس صالح الشــنتف والبالغ 
قيمتهــا 3000 دينــار أردين والقــايض بإلزامــك بدفــع قيمــة الكمبيالــة مبلــغ 
رســوم  إىل  باإلضافــة  التنفيــذ  طالبــة  لصالــح  أردين  دينــار   3000 وقــدره 

ومصاريف القضية.
لذلك عليك الحضور إىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعني وإذا مل تحر 
خــال املــدة املذكــورة فإنــك ُتعــد ممتنعــًا عــن التنفيــذ ومــن ثم تبــارش دائرة 

التنفيذ إجراءات التنفيذ الجربي.
حرر يف: 2023/2/8

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ. رامي صلوحة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى دائرة صلح شامل غزة املوقرة
يف القضية رقم 2021/1471م

يف الطلب رقم 2022/1294م )نر مستبدل(
املستدعية/ الجمعية التعاونية الزراعية بيت حانون وميثلها السيد/ غسان عبد 
الهادي عبد املجيد قاسم - من بيت حانون ويحمل هوية رقم )904298726(

وكيلها املحامي/ عبد الحليم محمد حمدیه جوال/ 0599831455
املستدعى ضده/ سعید مصطفى محمود العطار - من سكان بيت الهيا العطاطرة 

بالقرب من مسجد رياض الصالحني ويحمل هوية رقم )926317264(.
موضــوع تبليــغ/ تبليــغ املســتدعى ضــده وهــو املدعــى عليــه الثــاين بطريق 

النر املستبدل حسب األصول
مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل

الثــاين/ ســعيد مصطفــى محمــود  إىل املســتدعى ضــده/ املدعــي عليــه 
العطــار - مبــا أن املدعيــة قــد أقامــت عليــك القضيــة رقــم 2021/1471م 
صلح شامل غزة، نوعها/ حقوق " ذمة مالية" استنادًا إىل ما تدعيه املدعية 
يف الئحة دعواها، لذلك عليك الحضور إىل هذه املحكمة للرد عىل الئحة 
الدعــوى، كــام يقتــي عليــك أن تــودع قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريــري 
خــال خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة ، علــاًم بأنــه قــد 

حدد لها جلسة يوم الثاثاء املوافق 2023/02/28 لنظر الدعوى.
وليكــن معلومــًا لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن الحضــور ســيتم النظــر بالدعــوى 

باعتبارك حارضًا.
غزة يف 2023/02/5م

رئيس قلم محكمة صلح شامل غزة 
أ. هاين إسامعيل الهندي

اخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية 
غزة يف القضية التنفيذية رقم 23442 / 2022

اىل املنفذ ضدهم/1.رفيق احمد عبد الله سلامن املزيني 2.توفيق احمد 
عبــد اللــه ســلامن املزينــي 3.شــفيق احمــد عبــد اللــه ســلامن املزينــي طبقــا 
للحكم الصادر ضدكم من محكمة الصلح بغزة يف القضية رقم 2021/961 
عبــد  )املدعــي(/  التنفيــذ  طالــب  لصالــح  2022/5/19م  بتاريــخ  والصــادر 
العزيــز محمــد رشــيد الغايينــي والقــايض بالــزام املدعــى عليــه األول/ رفيــق 
واملدعــى  املزينــي  احمــد  توفيــق  الثــاين/  عليــه  واملدعــى  املزينــي  احمــد 
عليــه الثالــث/ شــفيق احمــد املزينــي بدفــع مبلــغ وقــدره 1120دينــار اردين 
املبلــغ  بنســبة  القانونيــة  واملصاريــف  بالرســوم  والزامكــم  املدعــي  لصالــح 
املحكــوم بــه ورد الدعــوى فيــام عــدا ذلــك لذلك عليك تنفيــذ الحكم الصادر 
يف القضيــة رقــم2021/961 لذلــك عليــك الحضــور اىل دائــرة التنفيــذ يف 
غضون أسبوعني واذا مل تحر خال املدة املذكورة فانك تعد ممتنعا عن 

التنفيذ ومن ثم تبارش دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجربي.
حرر يف: 2023/2/5م

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ . رامي صلوحة 

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 

عامن- غزة/ أدهم الريف:
قاســم،  د.أنيــس  الــدويل  القانــون  يف  الخبــر  وصــف 
لاحتــال  آمنــة"  "بطانــة  بأنهــا  اللــه  رام  يف  الســلطة 
أن  عبــاس  محمــود  رئيســها  إعــان  بداللــة  اإلرسائيــي، 

"التنسيق األمني مقدس".
وأكــد قاســم يف حــوار مــع صحيفــة "فلســطني"، أمــس، 
أن إنهــاء التنســيق األمنــي يتحقــق فقــط بتصفيــة اتفــاق 
)أوســلو( املوّقــع بــني منظمة التحريــر وحكومة االحتال 

سنة 1993.
مجــرد  األمنــي  التنســيق  وقــف  الســلطة  إعــان  أن  وعــدَّ 
قــررت حًقــا  اإلقــدام عليــه، وإن  مــن  تتمكــن  ولــن  إدعــاء 
إيقافــه فإنــه ال يكفــي ألن تركيبــة الســلطة الحاليــة قامئــة 

عىل )أوسلو(، واملطلوب تصفية هذا االتفاق.
تتبنــى  أن  هــذه  برتكيبتهــا  ميكــن  ال  الســلطة  أن  وبــنيَّ 
مــروع املقاومــة ضــد االحتــال، ولن تتحقــق أي وحدة 
وطنية داخلية إذا استمرت يف نهج )أوسلو(؛ يف إشارة 
واضحــة إىل حالــة الرفــض الشــعبي والفصائــي الواســع 

لهذا االتفاق.
ه قاسم إىل أن "السلطة تواصل عملها ألنها مصلحة  ونبَّ
إرسائيليــة وهــي قامئــة بــإرادة دولــة االحتــال، وليســت 
بــإرادة الشــعب الفلســطيني، وأقــرتح ملــن يشــكك يف 
مــن  فيــه رشيحــة معينــة  إجــراء اســتطاع تشــارك  ذلــك 
أن  عــىل  لوحدهــا،  محافظــة  أو  الفلســطيني،  الشــعب 
ا؟  يتمحور حول عمل السلطة إن كان وطنًيا أم استعامريًّ

وعندها ستكتشف النتيجة".

واجب وطني
الواجــب  هــو  والســلطة  )أوســلو(  "تصفيــة  أن  وأضــاف 
الوطنــي األول، ألن االحتــال واملســتوطنني ميارســون 
االســتباحة املطلقــة بالــدم الفلســطيني، ويوغلــون يف 
ل حاجــًزا أمنًيــا  ذلــك ألن هنــاك ســلطة فلســطينية ُتشــكِّ

لحاميتهم".
ه إىل أن خطط حكومات االحتال املتعاقبة وصلت  ونبَّ
إىل مرحلة ترحيل الشــعب الفلســطيني من قراه ومدنه 
يف القــدس والضفــة الغربيــة حتــى يف الداخــل املحتــل 
الحكومــة  ترحيــل  يشــبه  حــدٍث  يف   ،1948 نكبــة  منــذ 
العســكرية يف ميامنــار مليوًنــا مــن مواطنــي الروهينجــا 
العــامل كلــه  نــدد  عــرب الحــدود إىل بنغــادش، وعندهــا 

لكنه مل يفعل شيًئا.
وتابــع قاســم وهــو رئيــس املؤمتــر الشــعبي لفلســطينيي 
الخارج ســابًقا: إن االحتال ومســتوطنيه يســتبيحون دم 
الفلســطينيني بشــكل مطلــق دون وجــود حاجــز يردعهــم 
عــن هــذا التــرف انطاًقــا مــام يســمى "قانــون القومية" 
اإلرسائيــي الــذي مبوجبــه يزعــم االحتــال أن األرض لــه، 
وأن أصحابهــا الفلســطينيني "أجانــب" ويجــب التخلــص 
املســتوطنني  حكومــة  أن  عــىل  د  شــدَّ وبينــام  منهــم. 
الفاشــية برئاســة بنيامــني نتنياهــو، ميينيــة متطرفة، اتهم 
الحكومــات املتعاقبــة يف الكيــان منــذ عهــد ديفيــد بــن 
غوريــون أول رئيــس وزراء إرسائيــي، بأنهــا تحمــل ذات 

النهج اليميني املتطرف.
واســتدرك قاســم: أن "حكومــات االحتــال منــذ عهــد بن 

غوريــون، تســر عــىل نفــس النهــج وتتبــارى جميعهــا يف 
كيفية تشــتيت الفلســطينيني والسيطرة عىل أراضيهم، 

لكنهم يختلفون يف طريقة التطبيق".
ــه إىل أن "املشــهد الفلســطيني بائــس  ومقابــل ذلــك، نبَّ
رأس  عــىل  الســلطة  وجــود  بؤًســا  يزيــده  والــذي  جــًدا، 
نعــاين  أننــا  "مأســاتنا  مضيًفــا:  الفلســطيني"،  القــرار 
، اإلرسائيــي والســلطة، وقــد أصبحــت األخرة  احتالــنيْ
رســمًيا إدارة مدنيــة بلبــاس فلســطيني وليســت بلبــاس 

إرسائيي".
الرعيــة  ســحب  يقتــي  الوطنــي  "الواجــب  أن  ورأى 
مــن الســلطة القامئــة، وعليهــا أن تحــل نفســها وتندثــر، 
الواقــع  ســيتجه  ذلــك  ودون  )أوســلو(،  تركــة  وتصفيــة 

الفلسطيني إىل ظروف أسوأ".

بــني  ليــس  الفلســطينية  الســاحة  يف  الخــاف  أن  وعــدَّ 
األمنــي  التنســيق  بــني  إمنــا  وحــامس،  فتــح  حركتــي 
و)أوســلو( مــن جهــة، واملقاومــة الفلســطينية مــن جهــة 

أخرى.
و"وادي  ديفيــد"  "كامــب  اتفاقيــات  أن  عــىل  وشــدد 
عربــة" و)أوســلو(؛ "أثبتــت كلهــا أن ال ســام وال مهادنــة 

مع االحتال".
خطر )أوسلو( والتطبيع

وكيــان  عربيــة  أنظمــة  بــني  التطبيــع  اتفاقيــات  أن  وعــدَّ 
االحتــال، ليســت أخطــر مــن )أوســلو( وعــدَّ أنهــا جرميــة 
كربى ارتكبتها قيادة منظمة التحرير عندما وّقعت هذا 

االتفاق برعاية دولية ومباركة عربية.
ــه إىل أن املنظمــة "أزاحــت ودمــرت حاجــز املناعــة  ونبَّ
وقعــت  عندمــا  العــريب  العــامل  موجــوًدا يف  كان  الــذي 
واستســلمت يف )أوســلو(، وتبــع ذلــك انهيــارات عربيــة 

من حولنا".
كام عدَّ أن هذا االتفاق أدى إىل رشعنة وجود االحتال 
عــىل أرض فلســطني، وقــد وزعــت قيــادة املنظمــة عــىل 
لـ"تســوية"  اتفــاق  بأنهــا توصلــت إىل  مــن حولهــا وهــاًم 

الراع.
"لكــن مــن يقــرأ اتفاقيــات )أوســلو( يســتقر يف قناعته أن 
وجــود  تــرع  استســام  وثيقــة  وقعــت  املنظمــة  قيــادة 
نظــر  وجهــة  )مــن  مقاومتــه  أصبحــت  الــذي  االحتــال 
السلطة( جرمية والتعامل والتنسيق معه عمًا مروًعا 

يجب أن يتم طبًقا لـ)أوسلو(، بحسب قاسم.

د عىل أن األنظمة الرسمية العربية مل تكن يف يوم  وشدَّ
مــا مــع القضيــة الفلســطينية، لذلــك تطبيــع قيــادة هــذه 
األنظمة "تحصيل حاصل وليس جديًدا"، لكن الشعوب 
العربيــة ال تــزال ترفــض التطبيــع، بداللــة مــا شــاهدناه من 
تعامل مواطنني من مختلف الدول العربية مع مراسي 
القنــوات العربيــة يف أثنــاء التغطيــة اإلعاميــة ملونديــال 

كأس العامل 2022 يف دولة قطر.
"ولذلــك ال يتوجــب علينــا الخــوف مــن التطبيــع، بــل إنــه 

يرتكز من )أوسلو("، والقول لقاسم.
ووصــف املقاومــة يف قطــاع غزة بأنها "الذخرة الوحيدة 
للفلســطينيني ويضــاف إليهــا الشــباب الثائــر يف الضفــة 

الغربية، وهم األمل املتبقي لهذا الشعب".
الشــعب  طاقــات  إطــاق  عــىل  بالعمــل  وأوىص 
الفلســطيني كلهــا، مبيًنــا أن "مــا يحــول دون ذلــك وجــود 
هــذه  وتصفيــة  التخلــص  ويجــب  والســلطة،  )أوســلو( 
الرتكــة، وبعــد ذلــك لن يحتاج الشــعب الفلســطيني إىل 

أحد ليشفق عليه أو يساعده".
ويف موضــوع آخــر، تحــدث قاســم عــن القانــون الــدويل 
والفائــدة املمكــن تحقيقهــا للقضيــة الفلســطينية تزامًنــا 
مــع تصاعــد انتهــاكات االحتال، مبيًنا أن قيادة الســلطة 

ليست معنية مباحقة االحتال أمام القضاء الدويل.
الســلطة  رئيــس  عطلهــا  التــي  االنتخابــات  ملــف  وبشــأن 
د عــىل أهميــة إجرائهــا  محمــود عبــاس يف 2021، شــدَّ
إعــادة تأســيس املجلــس  رشط أن تعمــل أساًســا عــىل 

الوطني الفلسطيني.

غزة/ فلسطني:
بغــزة  الحكوميــة  الطــوارئ  لجنــة  رئيــس  قــال 
يف  العاملــة  الطواقــم  إن  الغريــز:  زهــدي 
املنخفــض  تداعيــات  ملواجهــة  امليــدان 
واألحــداث  املهــام  لــكل  اســتجابت  الجــوي 
الحصــار  تحديــات  مــن  الرغــم  عــىل  الطارئــة، 

اإلرسائيي وقلة املعدات.
وأوضح الغريز يف تريح له أمس أن الطواقم 
تعاملــت مــع انهيــارات مناطــق مختلفــة عــىل 
شــاطئ بعض املحافظات، إذ واجهت آليات 
واإلســكان  العامــة  األشــغال  وزارة  ومعــدات 
املنخفــض  تداعيــات  والبلديــات  واالقتصــاد 

الجوي يف منطقة شارع الرشيد.

الشــاحنات  مــن  عــدد  اســتخدام  إىل  وأشــار 
تدعيــم  عــىل  عملــت  التــي  والكســارات 
املناطق املحاذية للشــاطئ يف رفح والزهراء 
كــام  و"الطمــم"،  الرمــل  نقليــات  مــن  بعــدد 
آليــات وطواقــم وزارة األشــغال عــىل  عملــت 
دخــول  لتســهيل  غــزة،  مينــاء  حــوض  تعميــق 

مراكب الصيادين.
وذكــر أن املديريــة العامــة للمصــادر واملــوارد 
الطبيعيــة يف وزارة االقتصــاد وفرت بالتنســيق 
والتعــاون مــع عــدد مــن الــوزارات والبلديــات 
600 كوب من الرمال، لتدعيم شارع الرشيد 

كــوب  و800  الشــاطئ،  مخيــم  منطقــة  يف 
رفــح،  محافظــة  يف  الرشــيد  منطقــة  لتدعيــم 

وإزالــة الرمــال يف شــارع الرشــيد مبنطقــة خان 
يونس.

اللجنــة  بــأن  املواطنــني  الغريــز  وطــأن 
الطواقــم  وأن  دائــم،  انعقــاد  يف  الحكوميــة 
ملواجهــة  االســتعداد  أهبــة  عــىل  الحكوميــة 
وغــزارة  الجويــة  املنخفضــات  تداعيــات 
األمطــار التــي تتعــرض لهــا مناطــق قطــاع غــزة، 

عىل الرغم من اإلمكانيات املحدودة.
عــىل  للضغــط  الدوليــة  املؤسســات  وناشــد 
االحتــال إلدخــال وصيانــة املعــدات، خاصــة 
والبلديــات،  الــوزارات  لجميــع  منهــا،  الثقيلــة 
ليتســنى لهــا القيــام مبهامها عــىل أكمل وجه، 

ومواجهة الكوارث الطبيعية.

غزة/ فلسطني:
محمــد  د.  املستشــار  العــام  النائــب  أكــد 
النحــال، أن العاقــة بــني ُقطبــي العدالــة )النيابــة 
االنســجام  مــن  عاليــة  مبرحلــة  ــر  مَتُ والداخليــة( 
والتكامل. وبنّي النحال يف زيارة أجراها لوكيل 
برفقــة  مصلــح،  نــارص  اللــواء  الداخليــة  وزارة 
املديــر العــام للنيابــة العامــة د. ماهــر املري، 
العاقــة ســيعود  أمــس، أن هــذا االنســجام يف 

بالنفع عىل املواطن يف القطاع.
لفرســان  الفاعــل  الوطنــي  الــدور  "نثّمــن  وقــال: 

امليدان ُمنتسبي وزارة الداخلية عىل جهودهم 
الدؤوبة واملســتمرة يف ضبط الســاحة ومتابعة 
امليدان، والحفاظ عىل حالة األمن واألمان يف 

قطاعنا الحبيب".
كــام بــنيََّ النائــب العــام، اآلثار اإليجابيــة لعملية 
والــذي  املؤسســَتني،  بــني  اإللكــرتوين  الربــط 
ســاعد يف رفــع جــودة الخدمــة، وأســهم برسعــة 
شــكرنا  "نســّجل  وأضــاف  التحقيقــات.   إنجــاز 
وامتناننا لكل اإلخوة الذين ســاهموا يف عملية 
وأركان  العامــة  النيابــة  بــني  اإللكــرتوين  الربــط 

العاقــة  متانــة  ــم  ُيَدعِّ مــام  الداخليــة؛  وزارة 
واالنســجام التــام بــني النيابــات الجزئية واملراكز 

طّية يف امليدان". َ الرُّ
التكامليــة  بالعاقــة  مصلــح  أشــاد  بــدوره، 
والتشــاركية بــني قيــادة وزارة الداخليــة والنيابــة 
العامــة، مــا انعكــس عــىل جــودة األداء ورسعــة 
التعــاون بــني أفــراد املؤسســَتني؛ والــذي بــدوره 
ألقــى بظالــه امللموســة عىل أرض امليدان؛ ما 
جعــل مــن وصــول املواطنــني إىل أروقــة العدالة 

أيرَس وأرسع.

خان يونس/ فلسطني:
البحريــة  الرطــة  إدارة  ضبطــت 
مبحافظــة خــان يونس جنويب قطاع 
غزة، كمية من الحشيش والحبوب 
لهــا  انتشــار  مهمــة  يف  املخــدرة، 

عىل ساحل بحر املحافظة.
وقــال مديــر إدارة الرطــة البحريــة 
العميــد رامــي نوفــل، إنــه يف أثنــاء 

 130 بلغــت  املضبوطــة  الكميــة 
حبــة  و8500  حشــيش،  فــرش 

مخدرة من نوع "كبتاجون".
وأضــاف نوفــل أن املكافحــة حرزت 
وســلمتها  املضبوطــة  الكميــة 
الســتكامل  املختصــة،  للجهــات 

اإلجراءات القانونية يف القضية.
البحريــة  الرطــة  إدارة  إن  وقــال: 
تامــة،  بيقظــة  عملهــا  "تواصــل 
ومتابعــة لكامل الريط الســاحي 

للرطــة  تفقديــة  انتشــار  جولــة 
البحريــة عىل شــاطئ بحــر محافظة 
خــان يونــس يف خضــم املنخفــض 
الجــوي الحــايل، ضبطــت قــوة مــن 
الحشــيش  مــن  كميــة  "البحريــة" 
والحبــوب املخــدرة، مخبــأة داخــل 

إطار مركبة.
أن  تريــح،  يف  نوفــل،  وأوضــح 

حفــظ  إطــار  يف  غــزة  لقطــاع 
أي  ومنــع  واالســتقرار،  األمــن 

أنشطة خارجة عن القانون".
ولفت العميد نوفل إىل ضبط 
تهريــب  محــاوالت  مــن  عــدد 
املــدة  يف  بحــرًا  املخــدرات 
مــن  عــدد  وتوقيــف  املاضيــة، 
وإحالتهــم  فيهــا،  املتورطــني 
ألخــذ  املختصــة  الجهــات  إىل 

املقتىض القانوين بحقهم.

استعرضت واقع االحتالل في فلسطين
النائب نعيم تزور مرصد 

اليقظة الحقوقي في الجزائر
الجزائر/ فلسطني:

زارت رئيــس لجنــة الرقابــة وحقــوق اإلنســان باملجلــس التريعــي هــدى 
نعيــم، املقــر الوطنــي ملرصــد اليقظــة لحقــوق اإلنســان والقضايــا العادلــة 

يف الجزائر.
اليقظــة صفيــة حمــور، ورئيــس لجنــة  وكان يف اســتقبالها رئيســة مرصــد 
للمجتمــع  الوطنــي  املرصــد  وعضــو  منصــور،  حســام  العامــة  العاقــات 
املــدين عبــد املالــك بلعــور، وبحضــور ممثــل حركــة حــامس يف الجزائــر 

محمد عثامن.
وبحثــت نعيــم مــع املرصــد آخــر مســتجدات القضيــة الفلســطينية وواقــع 
حقــوق اإلنســان، والجرائــم التــي ينتهكهــا االحتــال يف فلســطني خاصــة 
ضــد النســاء واألطفــال واملقدســات، مســتعرضة ســبل النضــال الحقوقــي 
لنرة القضية الفلسطينية، وسبل مواجهة انتهاكات االحتال وتجرميه 

عليها.

هندسة المتفجرات 
تفتتح دورة في علم 

الذخائر العسكرية
غزة/ فلسطني:

الجنائيــة  األدلــة  إدارة  يف  والدراســات"  "التدريــب  دائــرة  افتتحــت 
بعنــوان  تخصصيــة  دورة  أمــس،  الرطــة،  يف  املتفجــرات  وهندســة 
"علوم الذخائر العسكرية" واستهدفت الضباط العاملني يف أقسام 

دائرة هندسة املتفجرات يف محافظات قطاع غزة.
العميــد  املتفجــرات  وهندســة  الجنائيــة  األدلــة  إدارة  مديــر  وأوضــح 
فــرق هندســة  لتلبيــة احتياجــات  تــأيت  الــدورة  أن هــذه  عائــد حــامدة 

املتفجرات يف امليدان لتعزيز مهاراتهم.
وذكــر حــامدة أن الــدورة تهــدف إىل تعريــف املتدربــني عــىل الذخائــر 
العســكرية وأنواعهــا وإجــراءات التعامــل معهــا عــدا عــن زيــادة كفــاءة 
املتفجــرات  مبخاطــر  والتوعيــة  املتفجــرات  هندســة  دائــرة  منتســبي 

التي تهدد حياة املواطنني.
ويشــارك يف الــدورة التدريبيــة 30 ضابًطــا وضابــط صــف، مــن رؤســاء 
األقســام يف دائــرة "هندســة املتفجــرات" بالرطــة يف املحافظــات 

بواقع 28 ساعة تدريبية.

     الخبير في القانون الدولي د. أنيس قاسم لـ"فلسطين":

السلطة "بطانٌة آمنة" لالحتالل.. وإنهاء التنسيق األمني يتحقق بتصفية )أوسلو(

الغريز: طواقم الطوارئ واجهت تداعيــات 
المنخفض الجوي على الرغم من تحديات الحصار

الشرطة البحرية تضبط 130 فرش حشيش على شاطئ خان يونس

النائب العام يؤكد تاكمل العالقة بين النيابة والداخلية

د.أنيس قاسم
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

فتحاوًيا َمن األجدر لتوّل املنصب الدبلومايس يف السفارات التابعة للسلطة 
حول العامل املرأة أم الرجل؟ 

تســاؤل قــد تتفــاوت اإلجابــة عنــه بــن طــرف مؤيــد للرجــل وآخر ُمعــارض والعكس 
صحيح.

لكن يف ُعرف الســلطة الفلســطينية الفتحاوية مقاييس التولية ومعايري االختيار 
للمنصــب تختلــف باختــاف درجــة املعرفــة والقرابــة االجتامعيــة فقــط، مبعنــى 
ويتعالــج  تتســاوى  الســلطة  فتحــاوي يف  قيــادي  أو  القرابــة ملســؤول  كانــت  إن 
األمــر، فكلهــم يف وراثــة املناصــب القياديــة والســفارات  رشكاء باســتثناء بعــض 
الشــكليات الجوهريــة، كامليــل للطــرف األلطــف واألرق مثــل املــرأة وال ســّيام، 
أنهــا تتمتــع بامتيــازات ومواصفــات تختلــف متاًمــا عــن الرجــل وتتناســب مع رغبة 
الدبلوماســية الفلســطينية الفتحاويــة، ومــن هنــا ترّســخت وُنقلــت فكــرة توريــث 
منصب السفري لدولة فلسطن، وهذا ما حدث مع السفري األب صاح الزواوي 
العضــو البــارز يف حركــة فتــح والبالــغ مــن العمــر ٨٥ عاًمــا إىل ابنتــه ســام الــزواوي 

البالغة من العمر ٤٣عاًما.
ويف العام املايض تحديًدا مطلع يناير وكام ُنرش للرأي العام الفلســطيني جاء 
تعيــن ســام صــاح الــزواوي ســفريًة لفلســطن يف إيــران، وذلــك خلًفــا لوالدهــا 
الذي شغل املنصب منذ عام ١٩٨١ حتى ٢٠٢٢ ما ُيقارب أربعة عقود من عمر 

القضية الفلسطينية ذهبت هدًرا وهباًء منثوًرا.
ومــن الجديــر ذكــره بأننــا مل نلحــظ أي تقــّدم دبلومــايس حققته ســفارات الســلطة 
وحتــى عــى صعيــد العاقــات السياســية الدوليــة ويف تلــك الحقبــة املمتدة من 
تعيــن الســفراء بالــدول املختلفــة حــول العــامل وإىل يومنــا هــذا مــا تــزال ســلطة 

االصطفاف مع أي من القوى الدولية النافذة، لتغيب بوصلة االهتامم بالقضية 
الفلســطينية، وتبتعــد بالطريــق إىل مراحــل مل تكــن يف الحســبان أو تخطــر عــى 

البال. 
ووســط هــذا التنافــر تــرك القضيــة الفلســطينية والشــعب الفلســطيني مبفــرده 
يف مواجهــة مبــارشة مــع االحتــال اإلرسائيــي، وهــذا مــا دفــع هــذا االحتــال إىل 
اســتخدام أقــى وســائل القــوة املمكنــة مــع الشــعب الفلســطيني يف حــادث 
جنن مؤخًرا عى سبيل املثال، أو عند قصف غزة املمنهج كلام تتأزم املواقف 
الداخليــة اإلرسائيليــة فينقــل املتصارعــون املحتلون حلبــة االختاف إىل قصف 
اآللــة  مــع  رصاعهــم  يف  وحدهــم  ا  عســكريًّ الفلســطينين  وتــرك  غــزة.  ملدينــة 

العسكرية اإلرسائيلية املدمرة، يف معركتهم الطويلة واملضنية.
إن نهــج بــث الفرقــة والــراع بــن األقطــار العربيــة والــذي يبــدأ بطــرح مــا يســمى 
)التواصــل  صفحــات  عــى  التاســن  ثــم  املغتصــب  الكيــان  مــع  "الســام" 
لــأرايض  كبــري  بقصــف  يبــدأ  رمبــا  كبــري  بحــدث  متبوًعــا  ســيكون  االجتامعــي( 

الفلسطينية، بعد انشغال األشقاء باالختافات. 
وهذا ديدن العدو الصهيوين الذي يستغل كل انشغال عريب أو عاملي بقضايا 
أخرى فيقوم بتجريب أسلحته الحديثة عى حساب الدماء الفلسطينية، وهذا 
ما يتم اســتقراؤه من التاريخ. فمع نشــوء )إرسائيل( كنتوء امربيال يف املنطقة 

كّلهــا، وحيثياتــه كّلهــا، فالهــّم واحــد، أّول األمــر وآخــره، لكــن القيمــة يف الســؤال 
تتضــح باالنفعــال بالحــدث، يف زمــن "السوشــال ميديــا"، وبعــد هــذه الســنوات 
الطويلــة التــي راكمــت وقائــع هائلــة ووعيــًا متباينــًا يف املجرى الفلســطيني، عى 
األقــّل منــذ نهايــة انتفاضــة األقــى، وباألحــداث الفادحــة التــي تلــت ذلــك إىل 
اليــوم. هــذا االنفعــال بالحــدث هــو إجابــة عى هذا الســؤال الضمنــي، الذي قد ال 
ندركــه مبــا هــو ســؤال، أو قــد ال نتيقــظ إىل أّن كّل واحــد منــا، بانفعالــه، هو يجيب 

عى نحو ما عن موقعه بالنسبة للحدث.
 لو جرت إعادة تصوير ما جرى يف عقبة جرب، مع اصطناع حاجز بن الفلسطيني 
املتلّقــي للحــدث، وبــن الشــهداء الخمســة، وكأّنــه مشــهد متثيــي، فســوف نجــد 
عنــارص الراجيديــا كّلهــا، كــام يحّددهــا أرســطو، وكام هي يف الفنيــات الدرامية، 
قّصة وبطل )بطل أي قصة(، أو رفقة من األبطال، يتســمون باملبادرة، ويســارعون 
ويتحّركــون  عاليــة،  أخاقــّي  جــذب  فيهــم عوامــل  وتعظــم  مــا،  بواجــب  للنهــوض 
لاندمــاج مــع مجموعــات شــبيهة للمشــاركة يف حمــل املســؤولية ذاتهــا، وهــذا 
االندمــاج يقــوم عــى دفــع الثمــن والتضحيــة، ويتطّلــب املواجهــة مــع عــدّو أقــوى؛ 

هّوة القّوة التي تفصله عن أبطال القصة ال ميكن تصويرها لضخامتها.
 مّثــة تراجيديــا يف هــذا املشــهد، تكتمــل باستشــهاد الخمســة، بعــد وقــت قصــري 
)الثامــن  الســبت  يــوم  اســتيطاين،  مطعــم  يف  عمليــة  تنفيــذ  محاولتهــم  عــى 
والعرشيــن مــن كانــون الثــاين/ ينايــر(. ُعْطــل غــري متوقــع يف الســاح، َيحــول دون 
أن اســتكامل عمليتهــم، يحــاول االحتــال اعتقالهــم أو اغتيالهــم، بعــد أســبوع يف 
خلــف  بالتخّفــي  يتحــّى  علنــي،  ظهــور  يف  معــه  فيشــتبكون  ملخيمهــم،  اقتحــام 

األقنعة، ثم يغتالهم أخريًا.
 ال تقتر عنارص الراجيديا، حسب رؤية أرسطو لها، عى ما ذكر، فالراجيديا 
عمليــة محــاكاة، لقصــة معروفــة، يــرك فيهــا امُلحــايك ملســاته الخاّصــة. كتيبــة 
التشــكيات  ألمنــاط  مختلفــة،  بيئــة  يف  املحــاكاة،  مــن  منــط  جــرب  عقبــة  مخيــم 
املســّلحة يف جنــن ونابلــس. ولــو اعتمدنــا تقنيــة إعــادة التصويــر الواقعــي، وكأّنه 
مشــهدية متثيليــة، وتوّهمنــا حاجــزًا بن مقاتي مخيــم عقبة جرب ومقاتي نابلس 
وجنن، واستعرنا مجددًا رؤية أرسطو للراجيديا، فإّن هذه املحاكاة حاولت أن 
تستكشــف األخطاء يف تجارب جنن ونابلس، فالتحّول الراجيدي نحو املأســاة 
بوعيــه  الخطــأ،  هــذا  يستكشــف  املتفــّرج  والجمهــور  البطــل،  مــن  بخطــأ  يحصــل 
للعنــر الجامــع بينــه وبــن البطــل، ثــّم يســعى لتجــاوز ذلــك الخطــأ، فبــدأ مقاتلــو 

مل تِغــب القضيــة الفلســطينية عــن قلــب ووجــدان الشــعوب العربيــة يف يــوم من 
األيــام منــذ عــام 48 ووعــد بلفــور املشــؤوم، وخاضــت األمــة مــن أجلهــا العديــد 
من الحروب العسكرية والسياسية والشعبية، بل التصقت معها قلوب العديد 
مــن الــدول اإلســامية لرمزيــة مدينــة القــدس واملســجد األقــى الرشيــف عنــد 
اليهــود  املتطرفــن  مــن   واآلخــر  الحــن  بــن  تدنيــس  مــن  يتــم  ومــا  املســلمن، 
مبســاعدة الحكومــات اإلرسائيليــة عــى اختــاف أيديولوجياتها السياســية، هذا 
بخــاف االعتــداءات املمنهجــة عــى الشــعب الفلســطيني، ســواء يف القــدس 

املحتلة أو الضفة أو قطاع غزة. 
وبعد أن كانت القضية الفلســطينية إحدى أهم ركائز التاحم الشــعبي العريب، 
تاهــت القضيــة نتيجــة شــق الصــف العــريب، بعــد حمــات التشــكيك التــي بــدأت 

من قمة الهرم إىل قاعدته، ومن النخب حتى تنترش يف الشعوب.
التشــكيك  حمــات  االجتامعيــة(  )التفرقــة  برامــج  انتشــار  بعــد  اآلن  ونتابــع 
"املمنهجــة" والتــي تهــدف لتغييــب القضيــة األم عنــد املواطــن العــريب، وهــي 
ــبل يف ذلــك ألدوات الكيــان الصهيــوين  فلســطن بقدســها املحتــل، وأفضــل السُّ
هــو تقطيــع أوارص العاقــات العربية-العربيــة بن األشــقاء من أجل تغيري موازين 

االهتامم واألولوية بالنسبة لقضايا الوطن العريب. 
نوعيــة  عــن  أخــرى  ومــرة  االقتصاديــة،  بالقضايــا  االنشــغال  عــن  مــرة  فنســمع 

 مــا الــذي يجمــع الفلســطينين بالشــهداء الخمســة، الذيــن ارتقــوا يف اشــتباك 
مــع جيــش االحتــال يف مخيــم عقبــة جــرب، فجــر االثنــن )الســادس مــن شــباط/ 
فربايــر(؟! الســؤال نفســه يستكشــف الجامــع بــن عمــوم الفلســطينين والشــهداء 
التســعة الذيــن ارتقــوا قبــل ذلــك يف جنــن يف الســادس والعرشيــن مــن كانــون 
الثاين/ يناير، وهكذا فالســؤال يتجه للحدث الفلســطيني، حدث شــهادة كان أم 

حدث فعل مقاوم، بغض النظر عن شكله وأداته.
 بــادي الــرأي أّن هــذا الســؤال ال معنــى لــه، فالجامــع الفلســطيني، معلومة عنارصه 

محمــود عبــاس تنتهــج نفــس مســارها، ومل ُتحــدث أي تغيــري يذكــر عــى صعيــد 
الذيــن  بالســفراء  بهــا  العــامل  شــعوب  تعريــف  حيــث  مــن  الفلســطينية  القضيــة 

عّينتهم باسم فلسطن.
وفيــام يتعلــق بإجــراءات التعيــن للســفراء الحظنــا عــى ســبيل املثــال ال الحــر 
الــزواوي  القانونيــة والدســتورية البنــة صــاح  اليمــن  تأديــة  كيــف متــت مراســم 
أمــام رئيــس الســلطة محمــود عبــاس، الــذي ُيؤكــد مبــا ال يــدع مجــااًل للريبــة بــأنَّ 
الســلطة تتخــذ نظــام الحكــم لديهــا أشــبه بامللكيــة والوراثــة ضاربــة عــرض الحائــط 
بــكل القوانــن واملــواد واالتفاقيــات واألعــراف الوطنيــة واملواثيــق الدبلوماســية، 
فلــم يعــد األمــر لديهــا قائــم عــى امُلخالفــة أو املعارضــة أمــًرا ذو قيمــة، بدليــل 
حتــى مــع تعيينهــا ُمجــددا ٣١ شــخصية بالســلك الدبلومــايس مل ُيؤخــذ بعــن 
االعتبــار ردود الفعــل الغاضبــة مــن سياســات الفســاد والواســطة واملحســوبية، 
فاملعــارض لفســادهم مصــريه التغييــب عــن املشــهد خاصــة يف الضفــة الغربيــة 
َمــن تتخــذ سياســة  املحتلــة، والتــي ُتهيمــن عليهــا ســلطة فتــح محمــود عبــاس، 
تكميــم األفــواه واملاحقــة واالعتقــال ومصــادرة الحريــات نهًجا ديكتاتورًيــا ُموّقًعا 
باســمها ويخضع يف قبضة األجهزة األمنية، موطن الفســاد يف منظومة الســلطة 

السياسية واألمنية.
ولعــلَّ الســؤال األبــرز اآلن وبعــد تعيــن ٣١ شــخصية ضمــن الســلك الدبلومــايس 
منهــم ٢٢ امــرأة، وذلــك بحســب مــا نــرشت وزارة الخارجيــة، ُيطــرح تســاؤل حــول 
ماهية رشوط وراثة السفارة لدى سلطة محمود عباس، ولعّل اإلجابة عى ذلك 

تكمن يف: 
١ _ رضورة أن تكون صلة القرابة من جهة األب، وليس هذا فحسب بل أن يكون 

مســؤواًل فتحاوًيــا كبــرًيا ويشــغل منصًبــا رفيًعــا يف مزرعــة الســلطة يك يتســّنى 
تحقق الرشط.

٢_ ُيفّضل أن تكون امرأة من قبيل ابنة قيادي فتحاوي أو ُمقّربة منه ومبواصفات 
معينــة أبرزهــا إجــادة اســتخدام اللوحــة الفنيــة الجامليــة يتخللهــا اللــون األحمر أو 
التــويت خفيــف اللمعــان حتــى يتناســق مــع األلــوان الُرابية والشــعر األشــقر وهذا 
الرشط تحقق يف غالبية من وقع عليهم االختيار مبن فيهم السفرية ابنة سعادة 
السفري صاح الزواوي التي اخترت عليهم الطريق باالختيار والتعين الورايث 

املليك.
٣_ أن يكون األب عى عاقة جيدة برأس هرم السلطة الفتحاوية وُيستحسن أن 
تكــون لديــه خــربة ســابقة يف عمــل الدبلوماســية والســفارات والبعثــات الخارجية 

الشكلية ال الجوهرية املفصلية املعمول بها يف سفارات الدول األخرى.
٤_ املؤهــل العلمــي واألكادميــي أي مســتوى أو درجــة اليهــم، فهــذا ليــس معيــاًرا 

للقبول والرفض.
ومناصــب  لتعيينــات  تحُســًبا  الســلطة؛  أقــارب  مــع  جيــدة  بعاقــات  التمتــع   _٥

جديدة تندرج عى القامئة، وهذا كام حدث يف املرحلة الحالية.
وهناك رشوط أخرى ال يتسع املجال لذكرها.

مع تأكيد أنَّ ُخاصة الرشوط كام رأينا تتمثل يف درجة القرابة واملعرفة؛ وذلك 
لنقــل ملكيــة منصــب الســفري بالوراثــة مــن األب إىل االبنــه أو الزوجــة أو الصديــق 
امُلقــرّب وهكــذا، األهــم أن  يكــون مســؤواًل قيادًيــا، أو عضــًوا، أو فتحاوًيــا يحظــى 
بقبول ومودة رئيس سلطة التنسيق األمني محمود عباس حتى يكون له نصيب 

من الركات السياسية الدبلوماسية املالية.

تصاعــدت اعتداءاتهــا ضــد الفلســطينين مســتغلة الوضــع الراهــن وهــي تســعى 
إلنهــاك املقاومــة الفلســطينية باغتيــال أفرادهــا تــارة وتشــويه القيــادة، وتفتيــت 

االصطفاف الوطني تارة أخرى.
إن القضيــة الفلســطينية ولأســف بعــد التقــارب العــريب اإلرسائيــي مــن بعــض 
الــدول، وانشــغال البعــض اآلخــر بالخافــات العربيــة املصنوعــة وغــري املــربرة، 
ت إىل وضع القضية الفلسطينية يف مراحل متأخرة وليست عى رأس  والتي أدَّ
اهتامماتــه، واكتفــت بعــض األنظمــة مبجــرد املطالبــة بضبــط النفــس والجلــوس 

عى طاولة املفاوضات، غري عابئن بالتضحيات الفلسطينية. 
إن أول ما يريده ويطلبه الفلسطينيون من أشقائهم هو اإلميان املطلق بقضيتهم 
ودعمهــا، وعــودة االصطفــاف العــريب، ووضــع الخافــات العربيــة املصنوعــة مــن 
أدوات خارجيــة جانبــا؛ ألن مــا يجمــع العــرب أكــر بكثري مــن أي خافات، واليقن 
بقدرات العرب الكبرية عى الساحة اإلقليمية والدولية، وهذا ما يخشاه العدو 

اإلرسائيي ويستغل كل مناسبة أو حالة انحدار يف تقوية الخافات.
ــكهم بعروبتهــم وانتامؤهــم  إن مــا مييــز املقاومــة والشــعب الفلســطيني هــو متسُّ
لــأرض واملقدســات، وأنهــم مل يكونــوا يوًمــا بائعــي أرض، وال يقبلــون املواءمــة 
عى األرض والعرض، بل الحلم الفلســطيني أمام أعينهم باســرداد ما اغتصب 

منهم وهم مييزون بن العدو والصديق وهو ما زال يف بطن أُمه.

عقبة جرب بعملية مباغتة، لكنهم عادوا تاليًا للشكل العلني الذي ظهر يف جنن 
ونابلس، حتى استشهدوا.

كانــت  فــإذا  املتوقــع،  قلــب  متوقــع يف  الــا  وهــو  آخــر،  تراجيــدي  عنــر  مّثــة   
املحــاكاة عمليــة اســتعادة لقصــة معروفــة، فــإّن املحــايك ميتلــك مــن القصديــة 
والوعي ما يصنع فيام هو معروف، تعديات خاّصة به. كان املوقع، هذه املرّة، 
هــو أهــّم هــذه التعديــات، فاملوقــع يف أريحــا غــري متوقع، بالنســبة ملدينة دامئًا 
جعلــت كثافتهــا الســكانية املحــدودة، وانعزالهــا الجغــرايف، حضورهــا أقــّل كثافــة 
يف الفعــل النضــال، وهــو أمــر مفاجــئ من وجه، ولكنه ميلك وجهًا آخر للمفاجأة 

من حيث املوقع االسراتيجي لهذه املدينة كذلك.
 مــا ميكــن أن نســميه يف الواقــع بالتمــدد واإللهــام والتوليــد، وســميناه يف الدرامــا 
للفلســطينين  بالنســبة  توّقعــًا  األقــّل  املــكان  يف  كان  باملحــاكاة،  الراجيديــة 
مخيــم  أّي  يف  وليــس  جــرب،  عقبــة  مخيــم  يف  ســواء،  حــّد  عــى  واإلرسائيليــن 
فلســطيني آخر أكر كثافة ســكانية، وألصق بتجمعات الفلســطينين، وله راهنية 
معروفــة بالتســّلح، وتاريــخ أعمــق يف االنخــراط النضــال. هنــا تشــتد املشــهدية 
توتــرًا ومتتلــك املزيــد مــن الجــذب، كام بــدأت القصة أصــًا بتعدياتها الخاّصة، 
بالعمليــة املباغتــة التــي تعرقلــت بخطــأ فــوق إرادة البطــل الراجيــدي، خطأ متّثل 

يف عطل يف الساح.
التخّيليــة،  واألدبيــة  الفنيــة  األعــامل  حــول  وأرســطو  أفاطــون  بــن  اختــاف  مّثــة   
بحيــث يراهــا أفاطــون رؤيــة متوهمــة للواقــع، تفــي إىل مشــاعر ضــارّة، بينــام 
عــى  نشــاهد  حينــام  مشــاعرنا،  وحقيقــة  أنفســنا  ملعرفــة  فرصــة  أرســطو  يراهــا 
املــرح ذلــك العمــل امُلحــايِك، ثــّم نتمكــن بعــد ذلــك مــن االســتفادة مــن الخطأ، 
ومن إعادة صياغة مشــاعرنا، ومعالجة األبعاد الضارّة فيها، مبعنى أن املشــهدية 
التخيليــة هــذه تســتثري يف املتلقــي اإلحســاس باملســؤولية تجــاه املوضوع الذي 
تطرحه، فالتفاعل مع الحدث والتعاطف مع البطل يعود يف سؤال: "ماذا ميكن 

أن أفعل؟!"، والعملية برّمتها هي تعبري عن الجامع بن البطل وبن املشاهد.
 بالعودة إىل الراجيديا الواقعية، أدرك بعض الشبان يف مخيم عقبة جرب، عى 
نحو مبديئ وبدهي وغريزي، الجامع بينهم وبن عموم املقاتلن والشــهداء يف 
فلســطن، وتبــّن لهــم أن التحّقــق يف هــذه الجامعيــة باملحــاكاة، أي باالســتجابة 
الجــاّدة لدافــع اإللهــام، وألّن الشــعور بالجامعيــة كان صادقــًا، كان ال بــّد، والحالــة 
هذه، من السعي للتعديات الخاّصة التي تجعل املحاكاة غري افراضية، وأكر 

واقعيــة، أي مبطابقــة البطــل وفعلــه مــع الواقــع، فهــي ليســت رؤيــة زائفــة للواقــع، 
ويف الوقــت نفســه تتضمــن هــذه التعديــات عملّيــًا املاحظــات التــي قــد ُتؤخــذ 

عى األصل، يف جنن ونابلس، فبدأت بعملية مباغتة.
 هــذه املشــهدية مــن جنــن إىل نابلــس إىل عقبــة جــرب، تطــرح كل األســئلة التــي 
تتصاعــد حــول ظاهــرة التشــكيات املســلحة شــبه العلنيــة، التــي أخــذت بالتبلــور 
منذ النصف الثاين من العام 2021، وألّن الفلســطينين ال يشــركون يف الفعل 
نفســه، إذ ذلــك رضب مــن املســتحيل، فــا يخلــو األمــر مــع تطــّور التقنيــة وأدوات 
تأخــذ  مــا،  فرجويــة  مــن  عليــه،  للتعقيــب  املنابــر  وتوفــري  الخــرب  وتغطيــة  البــث 
حّظهــا الكامــل مــن التفاعــل مــع الحــدث، ومحاولة تصحيح أخطــاء البطل بالنقاش 
خــال  مــن  تخيــي،  افــرايض وهمــي  بعــد  لهــا  الواقعيــة  فالراجيديــا  املحــيك، 
وســائط "السوشــال ميديــا"، ومــا يتحّصــل يف هــذا البعــد، يكشــف كيــف يجيــب 

كّل فلسطيني عى سؤال: ما الذي يجمعنا بهؤالء الشهداء؟!
 أي أّن تعبريات التعاطف إن كانت مقّيدة، بالوعي الحزيب أو املناطقي، أو حرّة 
بالجامع الفلســطيني الشــامل، ثّم محاولة استشــكاف األخطاء لتجّنبها، إن كانت 
واعيــة بالبطولــة الراجيديــة وما تضيفه، والســياقات املوضوعية ألخطاء األبطال، 
أم غافلــة عــن إضافــة البطولــة، ومتعاليــة عى الســياقات املوضوعية، هي اإلجابة 

الفعلية عى ذلك السؤال: ما الذي يجمعنا بهؤالء الشهداء؟!
 بالنســبة لشــهداء مخيــم عقبــة جــرب، أدركــوا الجامع الحّر املجرّد مــن قيود الحزبية 
واملناطقية، واستكشفوا سؤال الواجب واملسؤولية من فعل أقرانهم يف أماكن 
فلسطن األخرى، وسعوا ملحاكاة واقعية، تتضّمن رؤيتهم وتعدياتهم الخاصة، 
لتصحيــح  ماحظاتهــم،  عليهــا  وضعــوا  التــي  التجــارب  مــن  االســتفادة  ومحاولــة 
أخطاء الذين ســبقوهم، وألّن الســياقات املوضوعية مل تحتمل بعد القدرة عى 
االستفادة الكاملة والتعديل الدقيق، كان ال بّد من حصول األخطاء الخاّصة بهم.

 ميكــن القــول، والحالــة هــذه، إّن مــن اإلضافــات املهّمة التي قّدمها شــهداء مخيم 
عقبة جرب، هي الطريقة يف معالجة هذه املشهديات الواقعية، بالسعي الصحيح 
ملحاكاتهــا، فمحاكاتهــا، كــام رأوا، تعنــي مّدهــا وتوســيعها، وتشــتيت العــدّو بها، 
وزيادة عنارص اإللهام والجذب والتوليد. وضمن السياقات املوضوعية القامئة، 
ال بــّد وأن تقــع أخطــاء يف األثنــاء. أّمــا املعالجة لهذه املشــهدية، بالنقد املتعال 
عــى إدراك الســياقات املوضوعيــة، فهــي فرجــة محضــة، أو انفعــال مقيــد بقيــد 

يحّد من الجامعية الفلسطينية الواحدة!

وراثة السفارات ودبلوماسية السلطة

القضية الفلسطينية هي األهم

مخيم عقبة جرب.. المحاكاة والرتاجيديا

آالء هاشم 

ساري عرايب
عريب 21

 ُخالصة الشروط كما رأينا تتمثل في درجة 
القرابة والمعرفة؛ وذلك لنقل ملكية منصب 
السفير بالوراثة من األب إلى االبنه أو الزوجة 
أو الصديق الُمقّرب وهكذا، األهم أن  يكون 
مسؤواًل قيادًيا، أو عضًوا، أو فتحاوًيا يحظى 
بقبول ومودة رئيس سلطة التنسيق األمني 
محمود عباس حتى يكون له نصيب من 
التركات السياسية الدبلوماسية المالية.

أي أّن تعبيرات التعاطف إن كانت مقّيدة، 
بالوعي الحزبي أو المناطقي، أو حّرة 
بالجامع الفلسطيني الشامل، ثّم محاولة 
استشكاف األخطاء لتجّنبها، إن كانت واعية 
بالبطولة التراجيدية وما تضيفه، والسياقات 
الموضوعية ألخطاء األبطال، أم غافلة عن 
إضافة البطولة، ومتعالية على السياقات 
الموضوعية، هي اإلجابة الفعلية على ذلك 
السؤال: ما الذي يجمعنا بهؤالء الشهداء؟!

جودة مريس
الوطن العمانية

إن ما يميز المقاومة والشعب الفلسطيني 
كهم بعروبتهم وانتماؤهم لألرض  هو تمسُّ
والمقدسات، وأنهم لم يكونوا يوًما بائعي 
أرض، وال يقبلون المواءمة على األرض 
والعرض، بل الحلم الفلسطيني أمام أعينهم 
باسترداد ما اغتصب منهم وهم يميزون بين 
العدو والصديق وهو ما زال في بطن ُأمه.



اقتصادية الخميس 18 رجب 1444هـ 9 فبراير/ شباط 8
Thursday 9 February 2023

FELESTEENONLINE

توصيات برفع ميزانية القطاع الزراعي وتسويق المنتجات وتشجيع االستثمار
غزة/ رامي رمانة:

زراعيــة  ومؤسســات  مزارعــون  أوىص 
امليزانيــة  برفــع  الســلطَة  واقتصاديــون 
الزراعــي،  للقطــاع  املخصصــة 
تســويق  عــى  املزارعــن  ومســاعدة 
ا، وتعويضهم  ا وخارجيًّ منتجاتهم محليًّ

عن األرضار.
وطالبوا خالل ورشة نقاش نظمها مركز 
التجــارة الفلســطيني "بــال تريــد" بغــزة 
أمس، بتشجيع االستثامر يف التصنيع 
التحتيــة  البنيــة  وتوفــر  الزراعــي؛ 
املــايئ،  الحصــاد  وتعزيــز  الزراعيــة، 
وإعادة التعليم األكادميي الزراعي يف 

املناهج العامة.
التجــارة  مركــز  مكتــب  مديــر  وأوضــح 
غــزة،  يف  تريــد"  "بــال  الفلســطيني 
ناقشــت  الورشــة  أن  ســكيك  محمــد 
مخرجات دراسة أجريت حول تنافسية 
سلســلة القيمــة الزراعيــة الفلســطينية، 
حيــث ُدعــي للتعــرف عــى نتائجهــا كل 
مــن لــه صلــة مــن مزارعن، ومســؤولن، 
خــاص  وقطــاع  ومؤسســات مجتمعيــة، 

وخرباء يف الزراعة واالقتصاد.
وأشــار ســكيك الــذي أدار الورشــة إىل 
أن الدراســة تــأيت بالتعــاون مــع منظمــة 
"التجــارة  مــروع  ضمــن  "أوكســفام" 
أكــر  القيمــة  سلســلة  وجعــل  العادلــة 

استدامة".
واستعرض سكيك يف حديثة لصحيفة 
"فلســطن" مدخــالت سلســلة القيمــة 
يف اإلنتــاج النبــايت واإلنتــاج الحيــواين، 

والجهات الفاعلة يف سلسلة القيمة.
وقــال ســكيك:" إن مدخــالت سلســلة 
القيمــة يف اإلنتــاج النبــايت هي األرض، 
واألســمدة  العاملــة،  والقــوى  وامليــاه، 
الحديثــة،  والتكنولوجيــا  والبــذور، 
القيمــة  سلســلة  مدخــالت  أن  فيــام 
الحظائــر،  هــي  الحيــواين  اإلنتــاج  يف 
وأدوات التشــغيل، واألعــالف، والطــب 
والقــوى  والخدمــات،  البيطــري، 

العاملة".
الفاعلــة  الجهــات  أن  ســكيك  وأضــاف 
املزارعــون،  هــم  القيمــة  سلســلة  يف 
والحكومة التي متثل الجانب األضعف 

يف دعم املزارعن يف جودة وتســويق 
األرايض  مســاحة  وتوســيع  املنتــج، 

الزراعية".
التجــارة  نائــب رئيــس مركــز  قــال  بــدوره 

الجهــات التــي لهــا عالقــة مــن مزارعــن، 
ومســؤولن حكوميــن، وقطــاع خــاص، 

ومؤسسات دولية.
أن  "فلســطن"  لصحيفــة  الشــوا  وبــّن 
يف  نجــح  الفلســطيني  التجــارة  مركــز 
خاصــة  غــزة  قطــاع  منتجــات  متكــن 
أســواق  إىل  الوصــول  مــن  الزراعيــة 
الضفــة الغربيــة وأنــه يســعى لتوســيعها 
إتاحــة  رضورة  إىل  ــا  داعيًّ ــا،  خارجيًّ
الــدول  إىل  غــزة  منتجــات  تســويق 

العربية عرب بوابة معرب رفح.
مداخالتهــم  يف  املتحدثــون  وأوىص 
املوســمية  املحاصيــل  بتنويــع  أيًضــا 
وتجنُّب إغراق السوق مبحصول واحد، 
الزراعيــة  املواســم  تنظيــم  طريــق  عــن 
متفرقــة،  ملبــادرات  تركهــا  وعــدم 
والســامح  الزراعــي  التمويــل  وتســهيل 
لجميع العامل الزراعين بالوصول إليه 

وخاصة صغار املزراعن.
توســيع  أيًضــا  التوصيــات  ومــن 
خــالل  مــن  الزراعيــة  املســاحات 
مســاعدة صغــار املزارعــن يف تأهيــل 

الزراعيــة  القيمــة  سلســلة  هيــكل  يف 
بســبب ضعــف ميزانيتهــا وعدم قدرتها 
عى إحداث تغير جذري، إىل جانب 
منظامت املجتمع التي تكمن أهميتها 

) تصوير/ محمود أبو حصرة ( جانب من الورشة  

فيصــل  تريــد"  "بــال  الفلســطيني 
يســعى  التجــارة  مركــز  إن  الشــوا: 
لتنميــة الصــادرات الفلســطينية خاصــة 
كل  مــع  ذلــك  يبحــث  وأنــه  الزراعيــة، 

األرض واملراعــي وحظــر الرعــي الجائــر، 
الحيوانــات،  ملــريب  األعــالف  ودعــم 
إىل  الزراعيــة  البحــوث  مركــز  وتحويــل 
واألصــول  املدخــالت  لتنميــة  مركــز 

واإلنتاج الحيواين والنبايت الزراعي.
الزراعــي  التوجيــه  تقديــم  إىل  ودعــوا 
املجــال  يف  للعاملــن  والتدريــب 
الزراعــي، واالنخــراط يف وضــع الخطــط 
عــى  والتأثــر  الزراعيــة  والربامــج 
السياســات الحكوميــة، وإنشــاء منــاذج 
زراعيــة قامئــة عــى البحــث والتجــارب، 
إنتاجيــة  تعاونيــة  منــاذج  وبنــاء 

وتسويقية. 
وحثــوا عــى إعــادة تنظيــم التعاونيــات 
ا يف تنمية  الزراعيــة لتكــون ركًنــا أساســيًّ
القطــاع الزراعــي وإنشــاء معهــد تعاوين 
وتنفيــذ  التعاونيــات،  لقانــون  وفًقــا 
تقليــل  طريــق  عــن  التســويق  دورات 
إىل  تــؤدي  التــي  الوســيطة  العمليــات 
للمســتهلك،  بالنســبة  األســعار  زيــادة 
وتطويــر الخدمــات البيطريــة، وتصنيــع 

األدوية البيطرية.

في أسبوع
"االقتصاد": استيـراد 2641 شاحنــة 

بضائـــع من "كرم أبو سالم" ورفــــح

"الزراعة" تختــتم زيـارات ميدانيـــة 
لمـــــزارع الدواجـــن بالوسطــــى

غزة/ فلسطن:
أمــس،  الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  أفــادت 
بالســلع  محملــة  شــاحنة   2641 باســتراد 
والبضائــع عــرب حاجــز كــرم أبــو ســامل ومعــرب 

رفح التجاري األسبوع املايض.
وأوضح التقرير الذي أصدرته اإلدارة العامة 
للتجــارة واملعابــر بالــوزارة، أنــه تــم اســتراد 
1571 شــاحنة عــرب حاجــز كــرم أبــو ســامل، 

التجــاري  رفــح  معــرب  عــرب  شــاحنة  و1070 
واالنشــائية  الغذائيــة  باملــواد  محملــة 

واملحروقات.
 262 تصديــر  تــم  أنــه  إىل  التقريــر  وأشــار 
واألثــاث  الخــردة  بحديــد  محملــة  شــاحنة 
والخضــار عــرب حاجــز كــرم أبــو ســامل ومعــرب 

رفح التجاري.
211 شــاحنة  تــم إدخــال  أنــه  وبــّن التقريــر 

أبــو  كــرم  حاجــز  بــن  مــا  موزعــة  محروقــات 
سامل 81 شاحنة ومعرب رفح 130 شاحنة.

وذكر التقرير أن عدد أيام العمل يف حاجز 
كــرم أبــو ســامل خــالل األســبوع بلــغ 5 أيــام، 
بينــام بلــغ عــدد أيــام العمــل يف معــرب رفــح 

التجاري 3 أيام.
فُأدخــل  حانــون،  بيــت  حاجــز  عــرب  أمــا 
11,028 جراًما من الذهب واملجوهرات.

غزة/ رامي رمانة:
كهربــاء  توزيــع  رشكــة  أفــادت 
بتحســن  أمــس،  غــزة،  محافظــات 
وذلــك  املتوفــرة،  الكهربــاء  كميــة 
الخطــوط  تشــغيل  عــودة  بعــد 
خــالل  تعطلــت  التــي  اإلرسائيليــة 

املنخفض الجوي.
وقال مســؤول العالقات العامة يف 
عــودة  "إن  ثابــت:  محمــد  الركــة 
واملغذيــات  الخطــوط  تشــغيل 
خــالل  تعطلــت  التــي  اإلرسائيليــة 
كميــة  رفعــت  الجــوي  املنخفــض 
 160 مــن  املتوفــرة  الكهربــاء 
ميجاوات إىل قرابة 200 ميجاوات 
وهــو مــا ســاعد طواقــم الركــة منذ 
جــدول  دعــم  عــى  أمــس،  صبــاح 
كبــًرا  عجــًزا  شــهد  الــذي  التوزيــع، 
واألربعــاء  الثالثــاء  ليلتــي  خــالل 
اقرتبت مســتوياته من حاجز 600 

ميجاوات".
لصحيفــة  ثابــت  وأضــاف 
"فلســطن" أنهــم أصلحوا الخطوط 
املغذيــة ملحافظــة خانيونس وهي 
)F11+F8( وخــط بغــداد املغــذي 

ملحافظــة غــزة، وخــط F7 املغــذي 
للمحافظة الوسطى فجر أمس بعد 
تواصــل مكثــف مــع رشكــة الكهربــاء 
لضــامن  اإلرسائيليــة  الُقطريــة 

اعادتها للخدمة.
وأشــار ثابــت إىل أن طواقــم الركة 
تبذل جهوًدا كبرة للمحافظة عى 
اســتقرار التيــار الكهربــايئ، وإجــراء 

محطة توليد الكهرباء يف غزة 

لبعــض  عاجلــة  صيانــة  عمليــات 
محافظــات  يف  الناقلــة  الخطــوط 
خــان يونــس وغــزة والشــامل والتــي 
الشــديدة  الريــاح  بفعــل  تــررت 

التي رافقت املنخفض.
جــدول  عــى  اإلربــاك  أن  وذكــر 
بســبب  مســتمًرا  زال  مــا  الكهربــاء 
انخفــاض درجــات الحــرارة والطلب 

الكبــر عــى الطاقــة، متوقًعــا عــودة 
ــا  العمــل بالجــدول الســابق تدريجيًّ

مع انحسار املنخفض الجوي.
ــا يجــري عــى  وبــّن أن العمــل حاليًّ
تزويد املناطق التي مل يصل إليها 
طويلــة  لســاعات  الكهربــايئ  التيــار 
الرئيســة  الخطــوط  تعطــل  بســبب 

من الداخل املحتل.

الوسطى/ فلسطن:
املزارعــن  وخدمــات  اإلرشــاد  دائــرة  زارت 
مــزارع  مــن  عــدًدا  الوســطى  املحافظــة  يف 
الدواجن، لالطالع عى أوضاعها وتقديم أهم 
اإلرشــادات والتوجيهــات الفنيــة الالزمــة للحــد 

من آثار املنخفض الجوي.
وخــالل الجولــة تفقــد مهندســو الوزارة الســتائر 

الجانبيــة للمــزارع واألســقف الخاصــة باملزارع، 
منهــا،  التالــف  وصيانــة  ســالمتها  مــن  والتأكــد 
إضافة إىل الكشــف عى شــبكة التدفئة داخل 
املزرعــة لتــاليف حــدوث الحرائــق واملحافظــة 

عى درجات الحرارة املناسبة باستمرار.
تنبيهــات  املهندســون  قــدم  الســياق،  يف 
داخــل  املناســبة  التهويــة  ملراعــاة  للمربــن 

مزارع الدواجن.
نفــذ مهندســو إحصــاًء ملــزارع  وخــالل الجولــة 
الدجــاج البيــاض ملتابعــة أعامر دجــاج البياض 
العامــة  اإلنتــاج  ونســب  اإلنتاجيــة  وقدرتــه 
املغلقــة"  "املــزارع  تابعــوا  وكذلــك  للبيــض، 
حديثة اإلنشــاء ومطابقتها للمواصفات الفنية 

والروط الصحية.

بعد عودة الخطوط اإلسرائيلية للعمل

ن في كمية الكهرباء المتوفرة بغزة ثابت: تحسُّ

بنك )إسرائيل( يرفع مستوى خطورة 
االقتصاد اللكي إلى متوسط

النارصة/ فلسطن:
عــى  الخطــورة  مســتوى  )إرسائيــل(  بنــك  رفــع 
االقتصــاد  مجــال  يف  االحتــالل  دولــة  اقتصــاد 
إىل  منخفــض  خطــورة  مســتوى  مــن  الــكيل 
يف  جــاء  مــا  وفــق  متوســط،  خطــورة  مســتوى 
البنــك  عــن  الصــادر  املــايل  االســتقرار  تقريــر 

أمس.
ويصدر هذا التقرير كل نصف عام، ويستعرض 
فيــه الخــرباء االقتصاديــون يف البنــك مســتوى 
الخطــورة عــى االقتصــاد اإلرسائيــيل يف ثالثــة 
مجاالت مركزية، هي االقتصاد الكيل، وأسواق 

األصول وسوق االئتامن.
االقتصــاد  مجــال  يف  الخطــورة  مســتوى  وكان 
الــكيل قــد ارتفــع خــالل عامــي جائحــة كورونــا، 
يف  منخفــض  خطــورة  مســتوى  إىل  تراجــع  ثــم 

النصف األول من العام املايض.
االقتصــاد  مجــال  ارتفــاع  أن  البنــك  وأوضــح 
يف  متوســط  خطــورة  مســتوى  إىل  الــكيل 
الســوق املحلية منخفض قياًســا بالعامل وذلك 

ا يف دولــة  بســبب وتــرة التضخــم البطيئــة نســبيًّ
االحتالل. 

وأضــاف أن رفعــه إىل مســتوى خطــورة متوســط 
نابــع مــن التغــرات يف البيئــة العامليــة، وليــس 
بســبب التطورات يف دولة االحتالل يف إشــارة 

إىل خطة إضعاف جهاز القضاء.
وكتــب خــرباء بنــك )إرسائيــل( يف التقريــر أنــه 
ركــود عاملــي كبــر يف  مــن  الخشــية  "تزايــدت 
أعقــاب اســتمرار الحــرب بــن روســيا وأوكرانيــا 
وارتفــاع بيئــة التضخــم يف العامل، التي أرغمت 
بنــك  وبضمنهــا  املختلفــة  املركزيــة  البنــوك 
)إرسائيــل(، عــى رفــع الريبة بوترة أرسع من 

التوقعات السابقة".
ورغــم أن محافــظ بنــك )إرسائيــل(، أمــر يارون، 
حــذر مؤخــًرا مــن خطــة إضعــاف جهــاز القضــاء، 
إىل  مبــارشة  يتطــرق  مل  البنــك  تقريــر  أن  إال 
خفــض  عــى  للخطــة،  املبــارشة  التأثــرات 
وتراجــع  االحتــالل  لدولــة  االئتــامين  التدريــج 

االستثامرات.

وسط أزمة عالمية
بايدن يتهم شراكت النفط 

بتحقيق أرباح غير مسبوقة 
إسطنبول/ األناضول:

اتهــم الرئيــس األمريــي جو بايــدن، رشكات النفط 
املحلية بتحقيق أرباح "غر مســبوقة" وســط أزمة 

طاقة عاملية.
الســنوي  االتحــاد"  "حالــة  خطــاب  يف  ذلــك  جــاء 

الذي ألقاه بايدن أمام الكونغرس.
وقال: "الحظتم أن رشكة Big Oil أعلنت للتو عن 
أربــاح قياســية، حيــث حققــوا يف العــام املــايض 

200 مليار دوالر يف خضم أزمة طاقة عاملية".
وأضــاف: "أعتقــد أنــه أمــر مشــن، لقــد اســتثمروا 
لزيــادة  القياســية  األربــاح  تلــك  مــن  جــدا  القليــل 
اســتخدموها  ذلــك،  مــن  وبــداًل  املحــيل.  اإلنتــاج 
إلعادة رشاء أســهمهم الخاصة، ومكافأة رؤســائهم 

التنفيذين ومساهميهم".
وتعــرف "حالــة االتحــاد" بأنها خطاب ســنوي يلقيه 
مشــرتكة  جلســة  أمــام  املتحــدة  الواليــات  رئيــس 
للكونغــرس )مجلــي النواب والشــيوخ( يف مبنى 
الكابيتــول، حيــث يضــع الرئيــس أمــام الكونغــرس 

تصورا لألجندة التريعية واألولويات الوطنية.
وشــدد بايــدن عــى أنــه "يجــب عــى الــركات أن 
تفعــل الــيء الصحيــح"، مؤكــدا أنــه "يجب جعل 
دفــع  يف  البــدء  ثــراء  واألكــر  الكــربى  الــركات 

حصتها العادلة".
رشكات  بعــض  إىل  تحــدث  عندمــا  أنــه  وأوضــح 
النفــط، قالــوا لــه "نخــى أن تغلــق جميــع مصــايف 

النفط عى أي حال، فلامذا نستثمر فيها؟".
واحــد  مــن  أكــر  الخــام  النفــط  أســعار  وصعــدت 
يف  مبخــاوف  مدفوعــة  التعامــالت  يف  باملئــة 
الســبع  ومجموعــة  أورويب  قــرار  بعــد  اإلمــدادات 
تحديــد ســقف ألســعار الوقــود الــرويس املنقــول 
بحــرا، اعتبــارا مــن األحــد املــايض. وتوقعت وكالة 
أســعار  ارتفــاع  األســبوع،  هــذا  الدوليــة،  الطاقــة 
النفــط بســبب زيــادة الطلــب مــن جانــب الصــن، 
واســتمرار تحالف "أوبك +" بسياســة خفض إنتاج 
مليــوين برميــل يوميــا منــذ نوفمــرب/ تريــن الثاين 

.2022

"المواصالت" تناقش 
عدة قضايا مع نقابة 
مستوردي المركبات

غزة /فلسطن:
ناقشــت وزارة النقــل واملواصــالت أمــس عــدة قضايــا مع نقابة 

مستوردي املركبات يف قطاع غزة.
جاء ذلك، خالل استقبال وكيل الوزارة صالح الدين أبو رشخ 
وفًدا من نقابة مستوردي املركبات يضم رئيس مجلس اإلدارة 

إسامعيل النخالة وعدًدا من األعضاء مبقر الوزارة بغزة.
وأكــد أبــو رشخ أهميــة التعــاون املشــرتك بــن الــوزارة ونقابــة 
مستوردي املركبات يف سبيل تقديم أفضل الخدمات لقطاع 

تجار املركبات.
وأشــاد بــدور نقابــة مســتوردي املركبــات يف خدمــة فئــة تجــار 

املركبات والتنسيق املستمر مع الوزارة.
قطــاع  تواجــه  التــي  العقبــات  لتذليــل  تســعى  وزارتــه  أن  وبــن 

النقل واملواصالت يف سبيل النهوض باالقتصاد الوطني.
وقــدم الوفــد الزائــر عــدًدا مــن املطالــب التــي تهــم فئــة تجــار 
املركبات، ووعد وكيل الوزارة بدراســة املطالب ونقاشــها مع 

كافة الجهات ذات العالقة.
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هنية يصل إىل القاهرة  ... 

محكمة االحتالل تحدد ... 
ارتفاع حصيلة الضحايا ... 

إصابتان إحداها خطرية  ... 

لممارسة ضغوط جادة
البرياوي: اللجنة الدولية لكرس الحصار تستجيب لنداء إغاثة غزة

هــذه  مــع  التعامــل  وســبل  القطــاع،  يف  الحصــار  حالــة  ســيبحث  كــا 
التطــورات ومــا تخطــط لــه حكومــة املتطرفــن الحاليــة يف )تــل أبيــب(، 

بحسب البيان.
ويضــم الوفــد نائــب رئيــس الحركــة صالــح العاروري، ورئيــس الحركة يف 
الخــارج خالــد مشــعل، ورئيــس مكتــب العالقــات العربيــة واإلســالمية 

خليل الحية، وعضو املكتب السيايس للحركة روحي مشتهى.
وتشــهد الضفــة الغربيــة والقــدس منــذ أشــهر تصعيًدا ميدانًيــا ملحوًظا 
بحــق  املتواصلــة  واملســتوطنن  االحتــالل  اعتــداءات  خلفيــة  عــى 
العــام  بدايــة  منــذ  42 مواطًنــا  أدى إىل استشــهاد  مــا  الفلســطينين، 

الجاري، منهم 9 أطفال وسيدة مسنة.
االحتــالل  ضــد  عملياتهــا  مــن  املقاومــة  صعــدت  املقابــل،  ويف 
ومســتوطنيه، أســفرت مؤخًرا عن مرصع 7 مســتوطنن وإصابة آخرين 

بعمليتي إطالق نار يف مدينة القدس.

3 هّزات أرضيـــة تضـــرب فلسطيـــن يف 24 ساعـــة

"األحوال املدنية" ُتنجز أكرث من 29 ألف معاملة يف يناير

قــوات االحتــالل  اللــه، اعتقلــت  رام  ويف 
لطفــي،  ومحمــود  تيســري،  عــالء  الشــابن 

بعد مداهمة منزليها.
ســلطات  أخطــرت  آخــر،  جانــب  مــن 
االحتالل بطرد أربع عائالت، تســكن خربة 
حمصة البقيعة، باألغوار الشــالية، اليوم 

الخميس، بزعم التدريبات العسكرية.
اإلخطــارات  إن  محليــة،  مصــادر  وقالــت 
مــن  مكونــة  عائــالت   4 اســتهدفت 
األطفــال،  مــن  معظمهــم  مواطنــًا،   32

حتــى  صباًحــا   8:30 الســاعة  مــن  وذلــك 
11:30 ظهــًرا، بزعــم التدريبــات  الســاعة 

العسكرية.
هــذه  أن  إىل  املصــادر،  وأشــارت 

التدريبــات  إطــار  يف  تــأيت  اإلخطــارات، 
العســكرية التــي يجريهــا جيــش االحتــالل 

يف املنطقة منذ عرشة أيام.
تســمى  مــا  نفــّذت   ،2021 عــام  وصيــف 
"اإلدارة املدنيــة" اإلرسائيليــة برفقــة قوات 
مــن جيــش االحتــالل عمليــة هــدم جاعي 
الرعــوي  البقيعــة  حمصــة  تجّمــع  يف 
الفلسطيني يف غور األردن، هدمت فيها 
30 مبًنــى، منهــا وحــدات ســكنية وحظائــر 

مواٍش.
االحتــالل  ســلطات  هدمــت  كــا 
قريــة  لســكان  منــازل  أمــس،  اإلرسائيــي، 
داخــل  املحتــل  النقــب  يف  هــداج"  "بــري 

أرايض الـ48.

يف  الرفايعــة  حســن  الناشــط  وأكــد 
ترصيحــات صحفيــة، أن قــوات االحتــالل، 
أقدمت عى هدم منازل القرية، ورشدت 
ســكانها، وغالبيتهم من األطفال والنســاء، 
البــاردة والشــتاء  الرغــم مــن األجــواء  عــى 

القارس، وهذه جرمية بحد ذاتها.
"بــري  يف  املحليــة  اللجنــة  رئيــس  وقــال 
ســلطات  إن  الدنفــريي،  ســليم  هــداج" 
القريــة،  لتهجــري ســكان  االحتــالل تخطــط 
أراضيهــا،  عــى  مســتوطنة  إنشــاء  بهــدف 

تدعى "نفي غويون".
وكانــت محكمــة تابعــة لالحتالل، أصدرت 
أمر إخالء وتهجري لـ40 منزاًل يف بري هداج 
من أصل 70 منزاًل يف القرية، عى الرغم 

من اعرتاف سلطات االحتالل بها.
 330 نحــو  النقــب  صحــراء  يف  ويعيــش 
قــرى  ألــف فلســطيني، يقيــم نصفهــم يف 
مئــات  منــذ  مقــام  بعضهــا  وتجمعــات 
االحتــالل  ســلطات  تعــرتف  وال  الســنن. 
اإلرسائيلية مبلكيتهم ألرايض تلك القرى 
والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات 
األساســية مثــل امليــاه والكهربــاء، وتحاول 
بكل الطرق واألساليب دفع الفلسطينين 
االقتــالع  أجــل  مــن  واإلحبــاط  اليــأس  إىل 

والتهجري.
 101 اقتحــم  منفصــل،  ســياق  يف 
مســتوطًنا، صباح أمس ســاحات املسجد 
مــن  مشــددة  بحايــة  املبــارك  األقــى 

قوات االحتالل اإلرسائيي.
إن  مقدســية  إعــالم  مصــادر  وقالــت 
101مســتوطنًا بحاية مشــددة، اقتحموا 

الصباحيــة  املدتــن  يف  "األقــى" 
اســتفزازية  جــوالت  وأدوا  واملســائية، 

وطقوسًا تلمودية يف باحاته.
وتقتحــم جاعــات املســتوطنن األقــى 
وتــزداد  والســبت،  الجمعــة  عــدا  يومًيــا 

االقتحامات يف مدة األعياد اليهودية.
الدعــوات  تتواصــل  املقابــل،  ويف 
يف  الواســع  والربــاط  للحشــد  املقدســية 
املســجد األقى، إلفشال كل مخططات 
االحتــالل يف محاولــة لتغيــري األمــر الواقــع 

ا ومكانيًا. باألقى، وتقسيمه زمانيًّ

"العمل الحكومي": رصف مبلغ مايل لصيانة جرس وادي غزة

سجل 5 شهداء وهدم أكثر قوات االحتالل تخطط لتجنيد "احتياط" يف شهر رمضان بالقدس
من 30 منشأة في القدس

تقرير: أكثـر مـن 4400 مستوطـن 
اقتحـم األقىص يف ينايـــر

زيلينسيك يصل إىل 
العاصمة الربيطانية لندن

لندن/ وكاالت:
إىل  أمــس،  زيلينســي،  فولودميــري  األوكــراين  الرئيــس  وصــل 
العاصمة الربيطانية لندن يف زيارة غري معلنة للمملكة املتحدة.

وذكــرت شــبكة "يب يب يس" أن طائــرة تابعــة لقــوات الجــو امللكيــة 
قصــري  وقــت  قبــل  هبطــت  زيلينســي،  الرئيــس  تقــل  الربيطانيــة 

مبطار ستانستيد يف لندن.
وقبيــل وصــول الرئيــس األوكــراين أعلنــت الحكومــة الربيطانيــة أنــه 
ســيلتقي أثنــاء الزيــارة رئيــس الــوزراء ريــي ســوناك ويلقــي كلمــة 

أمام الربملان، وفق وكالة "أسوشييتد برس".
ونــرش ســوناك تغريــدة عــرب حســابه عــى تويــرت قــال فيهــا: "أهــال 

بالرئيس زيلينسي يف اململكة املتحدة".
وأرفــق رئيــس الــوزراء الربيطــاين مــع التغريــدة صــورة له وهــو يعانق 

زيلينسي يف مطار ستانستيد.

زعيم كوريا الشاملية
 يزور ثكنات عسكرية

إسطنبول/ وكاالت:
زار زعيم كوريا الشالية كيم جونغ أون، ثكنات عسكرية احتفاال 
بالذكرى الســنوية 75 لتأســيس القوات املســلحة، وفقا لوســائل 

إعالم رسمية، أمس.
زار  كيــم  أن   ،)KCNA( الكوريــة  املركزيــة  األنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
ثكنات عسكرية أول من أمس، والتقى عددا من ضباط الجيش.

وأوضحت الوكالة أن كيم أشــاد يف كلمة ألقاها يف مأدبة عشــاء 
عقــب الزيــارة، بالجيــش الشــعبي الكــوري واصفــا إيــاه بأنــه "أقوى 

قوات مسلحة يف العامل".
ونــرشت الوكالــة صــورا للزعيــم الكــوري رفقة زوجته ري ســول جو، 
وابنته الثانية جو إيه، وهم يتبادلون الحديث مع قادة عسكرين 

عى مأدبة العشاء.
وعــى غــري عادتــه، مل يــرش كيم إىل الربنامــج النووي لبالده أو أي 
رســائل تســتهدف كوريــا الجنوبيــة أو الواليــات املتحــدة، حســب 

وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وتأيت الزيارة تزامنا مع الذكرى السنوية لتأسيس الجيش.

ويف اآلونة األخرية، تصاعدت التوترات يف شبه الجزيرة الكورية 
مــع إطــالق كوريــا الشــالية عــرشات الصواريــخ الباليســتية خــالل 

العام 2022.

نابلس/ فلسطن:
رضبــت 3 هــزات أرضيــة األرايض الفلســطينية 
مــا  بحســب  األخــرية،   24 الـــ  الســاعات  خــالل 
الــزالزل الفلســطيني يف جامعــة  أعلــن مرصــد 
النجــاح الوطنيــة مبدينــة نابلس شــايل الضفة 

الغربية، األربعاء.
 2.5 بقــوة  أمــس  مســاء  أرضيــة  هــزة  ووقعــت 
درجــة عــى مقيــاس ريخــرت، يف متــام الســاعة 

18:41 مساء بالتوقيت املحي.

ذات  يف  الهــزة  "مركــز  أن  املرصــد،  وأوضــح 
عــى  نابلــس،  مدينــة  جنــوب رشقــي  املنطقــة 

عمق أقل من 5 كم تحت سطح األرض.
ويف وقــت ســابق أمــس، أعلــن املرصــد أن هزة 
درجــات   3.5 بقــوة  فلســطن  رضبــت  أرضيــة 
الســاعة  عنــد  وذلــك  ريخــرت،  مقيــاس  عــى 

.16:58

وقبلهــا، رضبــت هــزة أرضيــة يف منطقــة نابلس 
قرابة الخامســة مســاء بلغت قوتها 3.3 درجة، 

وبؤرتها منطقة الغور.
وشــعر مواطنــون مــن محافظات شــال ووســط 

الضفة الغربية بالهزات األرضية الثالث.
األرضيــة  الهــزات  عــدد   5 إىل  يرتفــع  وبذلــك 

التــي تــرب األرايض الفلســطينية خــالل آخــر 
املاضيــة  قبــل  الليلــة  أقواهــا  كانــت  يومــن، 
وبلغت 4.8 درجات، عى بعد 13 كم شال 
مدينــة نابلــس، يف صــدع "الفارعــة ـ الكرمــل"، 
بحســب مديــر مركــز الــزالزل يف جامعــة النجاح 

الوطنية جالل الدبيك.
زلــزال  أعقــاب  األرضيــة يف  الهــزة  هــذه  وتــأيت 
قــوي بشــدة 7.7 درجــات رضب فجــر االثنــن، 
مــا  ســوريا،  وشــايل  تركيــا  جنــوب  مناطــق 
خلــف خســائر كبــرية بــاألرواح واملمتلــكات يف 

البلدين.

غزة/ فلسطن:
أنجــزت اإلدارة العامــة لألحــوال املدنيــة يف 
معاملــة  و172  ألــف   29 الداخليــة،  وزارة 
الثــاين  كانــون  ينايــر/  خــالل  للمواطنــن 
وفروعهــا  مكاتبهــا  عــرب  وذلــك  املــايض 

املنترشة يف محافظات قطاع غزة.
ومتكنــت اإلدارة العامــة لألحــوال املدنيــة، 
إنجــاز  مــن  أمــس،  إحصائيتهــا،  بحســب 
مقرهــا  يف  مدنيــة  أحــوال  معاملــة   1002

الرئيس.
املحافظــات  يف  فروعهــا  عــرب  وأنجــزت 
بــن  توزعــت  بطاقــة هويــة  و917  ألًفــا   18

ومالحــق  أوىل  شــخصية  هويــة  )بطاقــات 
بطاقة هوية وتغيري حالة اجتاعية، وتغيري 
عنــوان، بــدل فاقــد، باليــة، وبطاقــة تعريــف، 

مالحق بطاقة التعريف(.
املواليــد  معامــالت  أعــداد  بــأن  وأفــادت 
 9364 بلغــت  باملحافظــات  والوفيــات 

معاملــة شــملت "تســجيل مولــود بالداخل، 
ميــالد  وشــهادة  بالخــارج،  مولــود  وتســجيل 
ثانيــة، وتســجيل حالــة وفــاة، وشــهادة وفــاة 
وشــهادة  ميــالد،  شــهادة  واســتبدال  ثانيــة، 

ميالد/وفاة مغرتبن، وسجل سكاين".
وسلمت األحوال املدنية 891 معاملة يف 
فروعهــا املنتــرشة يف املحافظــات تنوعــت 
مــا بــن )تصحيــح أحــوال مدنيــة، وإفــادات، 

إعادة قيد( خالل الشهر املايض.

لندن/ فلسطن:
أكــد رئيــس اللجنــة الدولية لكرس الحصار عن 
غــزة، زاهــر البــرياوي، أن اللجنــة ستســتجيب 
شــبكة  أطلقتــه  الــذي  غــزة"  "اســتغاثة  لنــداء 
الحكوميــة  غــري  الفلســطينية  املنظــات 
إلنهــاء  جــادة  ضغــوط  ملارســة   ،)PNGO(

الحصار اإلرسائيي عى قطاع غزة.
وأوضــح البــرياوي يف ترصيــح صحفي، أمس، 
أن اللجنــة ستســتجيب لنــداء اإلنســانية بــكل 
إمكاناتهــا، وســتضاعف مــن جهودهــا الراميــة 
لكرس الحصار، وذلك عرب برنامج متكامل من 

الفعاليات اإلعالمية والسياسية والشعبية.
أعضــاء  مــع  التعــاون  إىل  تتطلــع  أنهــا  وأكــد 
لتنشــيط  الفلســطينية  املنظــات  شــبكة 
الــدويل،  املــدين  املجتمــع  جهــود  وتنســيق 
الشــبكة  إليــه  تتطلــع  الــذي  الهــدف  لتحقيــق 

ويحلم به املواطنون يف قطاع غزة.
وشــدد عــى رضورة أن تتوحــد جهــود جميــع 
لتخفيــف  العــامل  يف  املدنيــة  املنظــات 
وذلــك  غــزة،  قطــاع  ســكان  عــن  املعانــاة 
مبارســة الضغــط الــالزم عــى دولة االحتالل 
لكــرس الحصــار غــري القانــوين وغــري األخالقــي 

عن شعبنا.
ولفــت البــرياوي إىل أن اللجنة الدولية -وهي 
عضــو مؤســس يف تحالــف أســطول الحريــة- 
يف  رشكائهــا  مــع  جهدهــا  قصــارى  ســتبذل 
الحصــار  لكــرس  الجهــود  لتفعيــل  التحالــف، 

حــق  عــى  وللتأكيــد  القطــاع،  عــى  البحــري 
الفلســطينين يف مينــاء بحــري، وعى حقهم 

بحرية التنقل من غزة وإليها.
وذكــر أن خطــة اللجنــة ستشــمل العديــد مــن 
اإلعالميــة  والحمــالت  والربامــج  الفعاليــات 
مقدمتهــا  ويف  والشــعبية،  والسياســية 
نشــطاء  تحمــل  التــي  الســفن  تنشــيط  إعــادة 
ومتضامنــن مــن جميــع أنحــاء العــامل؛ بهدف 
الجرميــة  مبخاطــر  والتوعيــة  الحصــار  كــرس 
اإلرسائيليــة بحــق 2.3 مليون نســمة يســكنون 
منظــات  تشــجيع  عــرب  وكذلــك  القطــاع، 
العــريب  العاملــن  يف  املــدين  املجتمــع 
واإلســالمي عــى املشــاركة الفاعلــة يف هذه 

الجهود.
وبــن أن اللجنــة ســتنظم أيًضــا وبالتعــاون مــع 
أوروبــا  يف  التضامنيــة  املنظــات  مــن  عــدد 
والحمــالت  الشــعبية،  الفعاليــات  مــن  عــدًدا 
عــام  مــدار  عــى  واإلعالميــة  السياســية، 
2023، للضغــط عــى الحكومــات يف أوروبــا 

مبســؤولياتها  للوفــاء  العــامل  دول  وبقيــة 
غــري  الحصــار  إلنهــاء  والقانونيــة  اإلنســانية 

القانوين عى قطاع غزة.

القدس املحتلة/ فلسطن:
وثــق تقريــر إحصــايئ اقتحــام أكــر مــن 4400 مســتوطن بينهــم وزيــر 
األمــن القومــي يف حكومــة املســتوطنن الفاشــية "إيتــار بــن غفــري"، 
األقــى  املســجد  اإلرسائيــي،  الكنيســت  يف  وأعضــاء  وحاخامــات 

املبارك بحراسة قوات االحتالل، يف يناير املايض.
الدوليــة  القــدس  مؤسســة  عــن  الصــادر  الشــهري  التقريــر  وســجل 
مدينــة  يف  االحتــالل  قــوات  برصــاص  فلســطينين   )5( استشــهاد 
القــدس، واعتقــال أكــر مــن 255 مقدســيًا بينهــم 5 نســاء، و11 طفاًل، 
و71 قارصًا، وتركزت االعتقاالت يف أحياء العيسوية وسلوان والبلدة 
القدمية وبلدة صور باهر والعديد من أحياء املدينة وأبواب املسجد 

األقى وساحاته.
ســكنية  منشــأة   30 مــن  أكــر  هــدم  االحتــالل  أن  إىل  التقريــر  وأشــار 
وزراعيــة ومحــاًل تجارًيــا، منهــا 8 منشــآت ٌأجــرب أصحابهــا عــى هدمهــا 
بأيديهــم، وتركــز الهــدم يف: حــي شــعفاط، وبلــدة بيــت حنينــا، وبلــدة 
القدميــة،  والبلــدة  بيــت صفافــا،  املكــرب، وحــي  ســلوان، وحــي جبــل 

وبلدة عناتا.
ولفــت إىل إبعــاد االحتــالل أكــر مــن 37 مواطنــًا عــن مدينــة القــدس 

واملسجد األقى مدد ترتاوح ما بن أسبوع إىل 6 أشهر. 

جــاء ذلــك يف قــرار صــدر عــن القــايض اإلرسائيــي نوعــام ســولبريغ يف 
أعقــاب طلــب حكومــة االحتــالل إمهالهــا حتــى مطلــع يونيــو/ حزيــران 
املقبــل، لبلــورة ردهــا املفصــل يف هــذه القضيــة "املعقــدة والبالغــة 
الحساســية" عــى حــد تعبــري الحكومــة التــي شــددت عــى أنهــا تعتــزم 

"تنفيذ أوامر الهدم".
الــذي عــد أن "طريقــة الدولــة" يف  ومبوجــب قــرار القــايض ســولبريغ 
طلبــات التأجيــل "غــري مقبولة" ســتكون حكومــة االحتالل ملزمة تقديم 
ردهــا للعليــا بشــأن موعــد إخــالء وتهجــري "الخــان األحمــر" حتــى أبريــل/ 
نيســان املقبــل، علــا بــأن الحكومــة طلبــت تأجيــل تقديــم ردهــا إىل 

املحكمة بهذا الشأن تسع مرات.
ووافقت محكمة االحتالل يف قرارها عى إرجاء النظر لغاية األول من 
مايــو املقبــل، لكنهــا عــربت عــن األســف؛ ألن حكومــة االحتــالل "راضية 
بالوضــع الراهــن، وُترجــئ ردهــا كل بضعــة أشــهر"، يف حــن تواجه دولة 
االحتــالل ضغوًطــا دوليــة ملنــع الهــدم، كان آخرهــا زيــارة دبلوماســين 

أوروبين للقرية يف 30 يناير/ كانون الثاين املايض.

غزة/ فلسطن:
أقــرت لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي، أمــس، رصف 
مبلــغ مــايل لصالــح وزارة األشــغال العامــة واإلســكان 

لغرض صيانة جرس وادي غزة بشارع الرشيد.
بغــزة،  األســبوعي  اجتاعهــا  يف  اللجنــة  ومــددت 
العمل بقرار إعفاء بنســبة )50 %( من رســوم املراکز 
النقــل  شــاحنات  وأعفــت  2023م،  لعــام  الثقافیــة 
أشــهر،   ٣ مــدة  الریبــی  الخلــو  تقديــم  مــن  الخــاص 

عنــد تجدیــد الرتخيــص، وأقــرت أيًضــا الخصــم بنســبة 
)50 %( مــن رســوم الرتخیــص املرتاکمــة والجدیــدة 
لجمیــع املنشــآت الســياحية. وألغــت تخصيــص عدد 
رشوط  ملخالفتهــا  الحكوميــة  األرايض  قســائم  مــن 
التخصيــص مــع ســلطة األرايض، واعتمدت توصيات 
لجنــة األمــن والســالمة الخاصــة باملصاعــد الكهربائيــة 
متابعــة  لجنــة  وأكــدت  الرســمية.  املؤسســات  يف 
العمــل الحكومــي متابعتهــا لتطــورات الحالــة الجويــة 

غــزة،  قطــاع  عــى  وتداعياتهــا  باملنطقــة  املضطربــة 
لدورهــا  االختصــاص  جهــات  جميــع  عمــل  وتواكــب 
عــى أكمــل وجــه، قبــل ويف أثنــاء وبعــد املنخفــض، 

مبا يخفف من تداعياته السلبية عى أبناء شعبنا.
وأبدت تضامنها التام وتعاطفها الكامل مع الشعبن 
الســوري والــرتيك بعــد وقــوع الزلزال املدمــر وأعربت 
بالشــفاء  والتمنيــات  الضحايــا،  ألرس  تعازيهــا  عــن 

العاجل للمصابن.

القدس املحتلة/ األناضول:
تستعد قوات االحتالل اإلرسائيلية لشهر رمضان يف 
مدينــة القــدس بالتخطيــط لتجنيــد "قــوات احتيــاط" 

من ما يعرف بـ"حرس الحدود".
إن  أمــس،  مســاء  اإلرسائيليــة،  البــث  هيئــة  وقالــت 
رشطــة االحتــالل ســتقوم "بتعبئــة أربــع رسايــا احتياط 
مــن رشطــة حرس الحدود لتعزيــز قواتها". وأضافت: 
"كــا ســتجري العديــد مــن التدريبــات، مبــا يف ذلك 
متريــن يحــايك اقتحــام املســجد األقــى مــن أجــل 

االستعداد لسيناريو االضطرابات يف املكان".
ويبــدأ شــهر رمضــان نهاية مــارس/ آذار املقبل حيث 
مــن  يوميــا  املصلــن  آالف  عــرشات  عــادة  يتوافــد 
القــدس والضفــة الغربيــة والقرى واملــدن العربية يف 

أرايض الـ48 إىل املسجد األقى.

ويــأيت شــهر رمضــان هــذا العــام عــى وقــع اســتمرار 
التصعيد اإلرسائيي يف الضفة الغربية.

وقالــت هيئــة البــث الرســمية: "ســيبدأ شــهر رمضــان 
بعد حوايل شهر ونصف ويف تقييم حديث ألوضاع 
املؤسســة األمنيــة، تبــن أن عــدد اإلنــذارات بوقــوع 
عمليــات تضاعــف ثــالث مــرات يف األســابيع األخــرية 

مقارنة بالفرتة التي سبقتها".
رمبــا  اإلنــذارات  يف  الحــادة  الزيــادة  أن  وتابعــت 
يف  االحتــالل  جيــش  اقتحامــات  زيــادة  إىل  ُتعــزى 
األســابيع األخــرية يف الضفــة الغربيــة. ولفتت إىل أن 
"زيــادة القــوات ال تقتــرص عــى رشطــة حــرس الحدود 
اإلرسائيليــة يف القــدس وإمنــا أيضــا نــرش املزيــد مــن 

قوات الجيش اإلرسائيي يف الضفة الغربية".
وزادت: "كــا يخطــط الجيــش اإلرسائيــي لتعزيــزات 

ميدانية، ويف األســبوعن املقبلن ســينرش الجيش 
أجــل  مــن  امليــدان  يف  هجوميــة  وحــدات  بالفعــل 
إحبــاط العمليــات، ويف األســبوعن التاليــن، ســتتم 

إضافة نحو كتيبتن أو ثالث كتائب" من الجنود.
االحتــالل  مؤسســة  يف  الرئيــي  الخــوف  وأردفــت: 
األمنية هو أنه خالل شهر رمضان سينترش التصعيد 
إىل خارج الضفة الغربية وسيصل أيًضا إىل القدس، 
حيث ميكن أن تؤدي اقتحامات جيش االحتالل إىل 

زيادة تصعيد الوضع.
األمريكيــة  املركزيــة  املخابــرات  وكالــة  مديــر  وكان 
ويليــام برينــز حــذر يف حديــث لــه بكليــة جــورج تــاون 
للخدمــة الخارجيــة يف واشــنطن، الخميــس، مــن أن 
األوضــاع يف الضفــة الغربيــة تشــبه تلك التي ســادت 

قبل االنتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

زاهر البيراوي

السورية.
وســبق ذلك انتشــال جثة فلســطينية حامل يف الشهر 
تحــت  مــن  القــايض  أمجــد  زوجهــا  وإنقــاذ  التاســع، 
أنقاض أحد املباين املدمرة مبدينة أنطاكيا الرتكية.

يف   20 الفلســطينين  الضحايــا  إجــايل  بــن  ومــن 
تركيا، و51 يف أنحاء سوريا، بحسب وكالة "وفا".

وما تزال فرق اإلنقاذ تواصل عملها بحًثا عن مفقودين 
املنكوبــة  املناطــق  يف  األنقــاض  تحــت  وعالقــن 
بفعــل الزلــزال بــكال البلديــن. ُيذكــر أن ثالثــة مخيــات 
فلســطينية كانــت يف دائــرة الزلــزال يف ســوريا، وهــي 
ومخيــم  النــريب،  ومخيــم  الالذقيــة،  الرمــل يف  مخيــم 
حنــدرات يف حلــب، إضافــة إىل تجمعــات فلســطينية 

متفرقة يف املحافظات الشالية بسوريا.

األحمــر  الهــالل  جمعيــة  أطلقــت  جانبهــا،  مــن 
الفلســطيني يف قطــاع غــزة، بالتعــاون مــع بنــك الــدم 
املركــزي، أمــس، حملــة للتــربع بالــدم لصالــح جرحــى 
الزلــزال. وقــال املديــر العــام ملستشــفى األمــل بخــان 
تــأيت  الحملــة  "هــذه  إن  القــدرة:  حيــدر  د.  يونــس، 
تضامًنا مع الشعبن السوري والرتيك يف ظل الزلزال 

الكاريث الذي حل بها".
مقربــة  عــى  نكــون  أن  نتمنــى  "كنــا  القــدرة:  وأضــاف 
مــن الشــقيقتن ســوريا وتركيــا يك نكــون قادريــن عــى 
تقديم خدماتنا بقدرة أكرب، بكوادرنا الطبية وأن نكون 

معهم بامليدان، لكن هذا كل ما نستطيع فعله".
حــروا  الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  أن  إىل  وأشــار 
الجــوي  املنخفــض  مــن  بالرغــم  بالــدم  للتــربع  صباًحــا 

الشــعوب  هــذه  ومعانــاة  بــآالم  لشــعورهم  القطبــي 
الشــقيقة. من جهته، عّزى رئيس املجلس الترشيعي 
الــرتيك  الربملــان  رئيــس  بحــر،  أحمــد  د.  باإلنابــة 
مصطفــى َشــنطوب؛ بوفــاة النائــب يعقــوب تــاش، مــن 

جراء حادث الزلزال األليم.
التعــازي  خالــص  عــن  لــه،  برقيــة  يف  بحــر  وأعــرب 
واملواساة للربملان الرتيك والشعب الرتيك الشقيق 
الفقيــد، ســائاًل املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد  ولعائلــة 
النائــب الفقيــد وجميــع ضحايــا الزلزال، بواســع رحمته 
الصــرب  ذويهــم  ويلهــم  جناتــه،  فســيح  يســكنهم  وأن 

والسلوان وحسن العزاء.
وأضــاف: "ندعــو اللــه أن يشــفي املصابــن وأن تخــرج 
تركيا من هذه املحنة قريًبا قوية كا عهدتها األمة".




