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فلسطين

المصالحة لناظرها بعيد :التراشق اإلعالمي مستمر
في الوقت الذي لم يجد
فيه الفلسطينيون مخرجًا
ألزمتي اإلعمار والرواتب،
ويتبادلون االتهامات،
يواصل اإلسرائيليون تعويض
إخفاقهم في الضفة ،عبر
قرارات استيطانية جديدة
ت�ت��واص��ل األزم� ��ة ال�س�ي��اس�ي��ة الفلسطينية
ل�ت�ط��اول ب�ع��د ت�ص��ري�ح��ات رئ�ي��س السلطة
م �ح �م��ود ع �ب��اس وم ��ن ي�ق��اب�ل��ه ف ��ي رئ��اس��ة
حركة «حماس» املستويات التنفيذية .أمس
أي�ض��ًا خ��رج ح ��وار متلفز ل��رئ�ي��س حكومة
التوافق ،رامي الحمدالله ،رسم فيه خطوطًا
ع��ري �ض��ة ل�ل�إش� �ك ��االت ال� �ت ��ي ت ��واج ��ه ع�م��ل
حكومته ف��ي قطاع غ��زة .وق��ال الحمدالله،
بعد دفع حكومته رواتب موظفي «رام الله»
ّ
السابقني م��ن دون غ��زة ،إن م��ن الصعوبة
دفع مرتبات «حماس» عبر البنوك «ألنها
ت�ل�ق��ت ت �ه��دي��دات ول��دي �ه��ا إن � � ��ذارات ب�ش��أن
ّ
تحويل أو تسلم أموال».

وه ��اج ��م رئ �ي ��س وزراء «ال� �ت ��واف ��ق» إدارة
ً
«حماس» في غزة ،قائال إن املساعدات بعد
عبورها  200متر من معبر «كرم أبو سالم»
تصادر .وأض��اف« :لدينا تقارير تفيد بأن
ب�ع��ض امل �س��اع��دات ال ت�ص��ل إل��ى امل��واط�ن�ين
ف��ي غ��زة وأخ ��رى وض�ع��ت ف��ي مستودعات
ً
خ��اص��ة ال ن�ع�ل��م ع�ن�ه��ا ،ف �ض�لا ع��ن ت��وزي��ع
بعضها على فئات خاصة» .لكنه استدرك:
«امل��واط �ن��ون ف��ي غ��زة ي�ش�ع��رون بما تفعله
ال�ح�ك��وم��ة أك �ث��ر م��ن ال�ض�ف��ة ،ألن �ه��م ه��م من
يتلقون املساعدات ،ونتلقى املراسالت التي
تعبر عن الشكر للحكومة».
ف��ي امل�ق��اب��ل ،رد امل�ت�ح��دث ب��اس��م «ح�م��اس»،
س� ��ام� ��ي أب � � ��و زه� � � � ��ري ،ع� �ل ��ى ت �ص��ري �ح��ات
ال�ح�م��دال�ل��ه ب�ت��أك�ي��د أن «أه ��ل ال �ق �ط��اع غ��زة
ي�س�م�ع��ون ص��وت��ه (رئ �ي��س ال� � ��وزراء) خ�لال
الحرب ،ول��م يشعروا ب��أي عالقة للحكومة
بهم» .وشدد أبو زهري ،في تصريح نشره
على «الفايسبوك» على أن الفرصة ال تزال
ق��ائ�م��ة أم ��ام ح�ك��وم��ة ال ��وف ��اق «ل�ت�ن�ج��ح إذا
أنصفت أهل غزة».
وف � ��ي س� �ي ��اق الح� � ��ق ،ق ��ال ��ت «ح � �م� ��اس» إن
األجهزة األمنية في الضفة املحتلة اعتقلت
خمسة من كوادرها في محافظة بيت لحم،
فيما منعت ث�لاث��ة دع��اة مقربني منها من
ال�خ�ط��اب��ة ف��ي امل �س��اج��د ع�ق��ب مناصرتهم

قطاع غزة ومقاومتها .ومن خطبة الجمعة
األول � ��ى ل �ن��ائ��ب رئ �ي��س امل �ك �ت��ب ال�س�ي��اس��ي
للحركة بعد الحرب ،إسماعيل هنية ،فإنه
شدد على «س�لاح املقاومة مقدس» ،وقال:
«ال يمكن قبول أي ق��رار دول��ي يمس بهذا
ال� �س�ل�اح» .وأض � ��اف ه�ن�ي��ة« :إذا أرادوا أن
ينزعوا سالحنا نوافق بشرط أن ينزعوا
س�لاح امل�ح�ت��ل» .ودع��ا حكومة ال��وف��اق إلى
العمل على إعمار غزة وإنهاء الحصار كليًا.
ف��ي م��ا يتعلق ب��إع�م��ار غ��زة ،أف��اد املتحدث
ب�ل�س��ان ال��وك��ال��ة ال��دول �ي��ة ل �غ��وث ال�لاج�ئ�ين
(األون� � � ��روا) ،ك��ري��س غ��ان��س ،ب ��أن ه �ن��اك ما
فيه الكفاية من وسائل ملراقبة إدخال مواد
البناء إلى القطاع ،ونقلت اإلذاع��ة العبرية
ع�ن��ه ت��أك �ي��ده أن ��ه ل�ي��س ه �ن��اك أي تسريب
ملواد بناء إلى «جهات غير مخولة» ،داعيًا
االحتالل إلى رفع الحصار وإتاحة الفرصة
أمام ترميمه.
في هذا الصدد ،قال مسؤول فلسطيني إن
رج��ال أعمال وممثلني عن القطاع الخاص
في غزة ،عقدوا مساء أول من أمس اجتماعًا،
مع مسؤولني إسرائيليني وأمميني برعاية
السلطة الفلسطينية «لبحث سبل توريد
وإدخ � ��ال م ��واد ال�ب�ن��اء إل ��ى غ� ��زة» .وأض ��اف
ً
ّ
امل �س��ؤول ،م�ف�ض�لا إخ �ف��اء ه��وي�ت��ه ،أن «م��ن
السابق ألوانه الحديث عن أي نتائج أسفر

عنها االجتماع ،لكن هناك مؤشرات قوية
إلم�ك��ان�ي��ة إدخ� ��ال امل� ��واد ف��ي وق ��ت ق��ري��ب».
ّ
ل �ك��ن رج� ��ل أع� �م ��ال ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ًا ،ف �ض��ل هو
اآلخ��ر أال يذكر اسمه ،أك��د أن هناك جهودًا
تبذل في اإلطار ،وتوقع أن يشهد األسبوع
امل�ق�ب��ل ت�ق��دم��ًا ب �ش��أن إدخ � ��ال م� ��واد ال�ب�ن��اء.
وع��ن الحركة على معبر «ك��رم أب��و سالم»،
أف��اد مدير الجانب الفلسطيني من املعبر،
منير الغلبان ،ب��أن «الحركة التجارية فيه
ّ
لم تشهد أي تغيير حتى الجمعة (أم��س)،
فاملعبر منذ وق��ف ال�ح��رب يعمل بالحجم
االستيعابي الذي كان وقت الحربُ ،
ويفتح

مؤشرات قوية
إلمكانية إدخال
مواد البناء في وقت
قريب إلى غزة

إلدخ� � ��ال ال �ب �ض��ائ��ع ال �غ��ذائ �ي��ة واإلغ ��اث ��ات
وامل�س��اع��دات ف�ق��ط» .ونفى الغلبان ح��دوث
أي تغيير على ق��وائ��م السلع ال�ت��ي يجري
توريدها إلى غزة.
على صعيد االستيطان وتواصله ،أعلنت
ال �س �ل �ط��ات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة أم� ��س اس� �ت ��دراج
ع � � ��روض ل �ب �ن ��اء  283وح � � ��دة س �ك �ن �ي��ة ف��ي
م� ُس�ت��وط�ن��ة «ال �ك��ان��ا» ف��ي ال�ض�ف��ة املحتلة،
ون �ش��ر اس� �ت ��دراج ع� ��روض ال �ب �ن��اء أول من
أم � ��س .ي��أت��ي ذل� ��ك رغ� ��م ت�ع�ب�ي��ر امل�ج�م��وع��ة
الدولية عن قلقها من أن تستأنف إسرائيل
ت�س��ري��ع االس�ت�ي�ط��ان ف��ي ال�ض�ف��ة ،وخ��اص��ة
أنها أعلنت األح��د املاضي نيتها مصادرة
أربعة آالف دونم من أراضي بيت لحم.
وق��د ّ
عبر مسؤول إسرائيلي عن رد الفعل
ع �ل��ى ال �خ �ط��وة ق �ب��ل األخ � �ي� ��رة ،ب��ال �ق��ول إن
إع �ل ��ان ح �ك��وم �ت��ه «دف� � ��ع األم �ي ��رك �ي�ي�ن إل��ى
ال�ج�ن��ون» .ونقلت صحيفة «ه��آرت��س» عن
هذا املسؤول ،الذي لم تحدد هويته ،قوله:
«ل �ق��د أرس� ��ل امل �س ��ؤول ��ون ف ��ي إدارة ب ��اراك
أوب��ام��ا رس��ائ��ل ش��دي��دة إل��ى مكتب رئيس
ال � ��وزراء اإلس��رائ�ي�ل��ي بنيامني نتنياهو».
وت��اب��ع« :امل �س��ؤول��ون اإلس��رائ�ي�ل�ي��ون ق��ال��وا
لألميركيني إنه ستمر سنوات عديدة قبل
أي بناء في املنطقة» ،وذلك لتهدئتهم.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

من قتل البشر في غزة لن يترك الشجر
غزة ـ زاهر فهيم
على مقربة من الحدود الشمالية الغربية
ل�ق�ط��اع غ ��زة ،وب��ال�ت�ح��دي��د ف��ي ب �ل��دة بيت
اله �ي ��ا ال �ت ��ي ت �ص �ن��ف ع �ل��ى أن �ه ��ا م�ن�ط�ق��ة
زراعية مميزة ،تلقت تلك املنطقة ما يشبه
الزلزال خالل الحرب األخيرة .هذه املنطقة
أك�ث��ر م��ن  %70م��ن مساحتها ت��زرع فيها
أفضل أنواع الفراولة عامليًا ،وكان يجري
تصديرها إلى أوروبا بصورة استثنائية
عبر املعابر مع إسرائيل .اليوم حل عليها
ال��دم��ار ب�ع��دم��ا ُح��رق��ت األراض � ��ي وط ��ارت
األش �ج ��ار ال �ت��ي خ�ل�ع�ت�ه��ا ال �ص��واري��خ من
مكانها ،وقتلت معها مصدر رزق مئات
األسر.
ح�س��ن أب ��و ج ��راد م� ��زارع ت �ض��ررت أرض ��ه،
وهو يعيل أس��رة كبيرة من عشرين فردًا.
أبو جراد ( 49عامًا) كان يركزُ على زراعة
الزيتون والجوافة وبعض الخضر ضمن
مساحة  14دونمًا.
صبيحة السابع عشر م��ن ت�م��وز املاضي
فوجئ امل��زارع��ون في تلك املنطقة بنيران
القذائف املنهالة عليهم مع رشقات كثيفة

ما قل
ودل

من الرصاص ،ولم تترك األشجار أو حتى
األدوات ال�ت��ي يستخدمها امل ��زارع ��ون إال
دمرته .حسن فقد وح��ده أكثر من أربعني
شجرة زيتون مثمرة كان ينتظر موسمها
حتى يقطف ثمارها الناضجة ويبيعها.
أم� ��ا اآلن ف �ه��و وع��ائ �ل �ت��ه وع � ��دد آخ� ��ر م��ن
جيرانهم يقطنون في مدارس النزوح.
من رفض املغادرة كان نصيبه املوت ،ومن
ّ
ه��ؤالء خ��ال أب��و ج��راد ،وه��و املسن محمد
أب ��و خ��وص��ة ال� ��ذي أص ��ر ع �ل��ى ال �ب �ق��اء في
أرض��ه ،لكن دب��اب��ات االح�ت�لال مشت فوق
جسده وهو مصاب بالرصاص ،كما يفيد
ح�س��ن ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن��ه ل��م ي�ب��ق م��ن جسد
ح��ال��ه إال ال�ن�ص��ف ب�ع��د أن تفتتت ق��دم��اه
تحت جنازير الدبابات.
ويتابع شهادته« :عندما رجعت في أول
اتفاق هدنة بني الفصائل واإلسرائيليني
ً
ألرى ما حل بمزارعنا رأي��ت زل��زاال ضرب
امل �ن �ط �ق��ة ب��أك �م �ل �ه��ا ،ف�ل�ا ب �ي��وت وال شجر
ّ
ويصر
س��وى بقايا األغ�ص��ان املتناثرة».
ه ��ذا امل � ��زارع وم ��ن م�ع��ه ع�ل��ى أن األش �ج��ار
ب��ال�ن�س�ب��ة إل �ي �ه��م ك��أب �ن��ائ �ه��م ت �م��ام��ًا ،فهم
ً
ي �ق �ض��ون م�ع�ه��ا ع �م �رًا ط ��وي�ل�ا ك ��ي ت�ن�م��و،

أصاب الغالء ما تبقى من موسم الفواكه والخضراوات في غزة (عبد الرحيم الخطيب ـ آي بي ايه)

السجن المنزلي يلتهم حق أطفال القدس في التعلم
القدس المحتلة ـ محمد أبو الفيالت

عاود األسير عمار الزبن ( 39عامًا)
وزوجته دالل ( 34عامًا) اإلنجاب مرة
ثانية من طريق تهريب نطفة من
سجون االحتالل .ورزق الزوجان أول من
أمس مولودهما الثاني (صالح) بعدما
كانا قد نجحا في إنجاب مهند الذي
احتفل الشهر املاضي بعيد ميالده
الثاني .وكان الزبن (محكوم بالسجن
 32مؤبدًا قضى منها  17عامًا) أول
من استطاع اإلنجاب عبر النطف
املهربة ،فاتحًا املجال بعده لعشرات
األسرى (نحو  18حالة 16 :في الضفة
املحتلة ،واثنتان في قطاع غزة) من
أجل تكرار التجربة .واآلن هناك عشرة
أسرى بانتظار أبنائهم ليروا النور.
(األخبار)

وفيها أيضًا ارتباط بذكرياتهم ،وخاصة
«ال � ��زي � � �ت � ��ون» ال � � � ��ذي ي� ��رم� ��ز إل � � ��ى األرض
الفلسطينية والتمسك بها.
ورص ��د ب�ع��د ال �ح��رب ارت �ف��اع��ًا ف��ي أس�ع��ار
ال � �ف ��واك ��ه وال � �خ � �ض� ��روات داخ � � ��ل ال �ق �ط��اع
بنسبة  %30بسبب الخسارة الكبيرة التي

ت�ع��رض��ت ل�ه��ا ال �ث��روة ال��زراع �ي��ة ف��ي غ��زة،
ً
فضال عن أن من بقيت له أرض يعاني من
انقطاع املياه وغياب السماد في األسواق،
ما يؤثر أيضًا في جودة املنتجات الباقية.
ويشكو املزارعون من أنهم يقعون في آخر
جدول التعويضات ،وخاصة أن األولوية

ألصحاب البيوت املهدمة ،بل يقولون إن
هناك تعويضات وع��دوا بها منذ ع��دوان
عام  2008ولم يحصلوا عليها حتى اليوم.
في املقابل ،أوضح املدير العام للتخطيط
وال�س�ي��اس��ات ف��ي وزارة ال��زراع��ة ف��ي غ��زة،
ن�ب�ي��ل أب ��و ش �م��ال��ة ،أن ال �ح �ص��ار ال� ��ذي ال
ي� � ��زال م� �ف ��روض ��ًا ع �ل��ى ال� �ق� �ط ��اع «ج��ري �م��ة
ح � ��رب» ب �س �ب��ب آث � � ��اره ال �ك �ب �ي��رة ع �ل��ى ك��ل
قطاعات الحياة« ،وعلى وجه الخصوص
ً
ع�ل��ى االق �ت �ص��اد ال ��زراع ��ي» .وت��اب��ع ق��ائ�لا:
«الحصار ش��ل نمو القطاع ال��زراع��ي رغم
الجهود التي بذلتها ال��وزارة واملزارعون،
وها هم يتعرضون لخسارة كبيرة».
وذك � ��ر أب� ��و ش �م��ال��ة أن دخ� ��ل ال � �ص� ��ادرات
ق�ب��ل ال �ح �ص��ار م��ن ال �خ �ض��روات وال��زه��ور
وال �ت��وت األرض ��ي ك��ان��ت  40مليون دوالر
سنويًا« ،لكنه تقلص ليصل إلى أقل من 4
ماليني سنويًا» .ولفت أيضًا إلى أن فرض
االح �ت�ل�ال امل�ن�ط�ق��ة ال �ع��ازل��ة ف��ي األراض� ��ي
ال�ح��دودي��ة ّ
سبب خ�س��ارة القطاع  20ألف
دون��م م��ن األراض ��ي ال��زراع�ي��ة «األم��ر ال��ذي
يقود في النهاية إلى زيادة البطالة وقلة
اإلنتاج».

م��ن ب�ين ج ��دران «س�ج�ن��ه» ،وم��ن النافذة
امل �ط �ل��ة ع �ل��ى ال � �ش� ��ارع امل� �ل ��يء ب�ض�ج�ي��ج
ال �طل��اب ،سقطت دم�ع��ة ال�ف�ت��ى ع�ب��د الله
الجوالني ،ناثرة معها كل أحالمه وهو
ينظر إل��ى أص��دق��ائ��ه خ�لال ذه��اب�ه��م إلى
املدرسة دون أن يستطيع االلتحاق بهم.
ذل��ك «ال �س �ج��ن» ل��م ي�ك��ن إال ب�ي�ت��ه بعدما
فرض االحتالل اإلسرائيلي عليه اإلقامة
الجبرية فيه!
عبد ال�ل��ه ل��م ي�ت�ج��اوز ع�م��ره أرب�ع��ة عشر
ع��ام��ًا ،وه ��و م��ن س �ك��ان ال �ق��دس املحتلة.
حمل حقيبته الفارغة بكلتا يديه ،وأخذ
ي� ��دور ب �ه��ا داخ� ��ل ب �ي �ت��ه ،وه ��و ي�ف�ك��ر في
ال��وق��ت ال ��ذي ي�م�ك��ن أن تنتهي ف�ي��ه م��دة
ال�س�ج��ن ،ألن االح �ت�لال ل��م ي�ح��دد م��وع�دًا
النتهاء هذه اإلقامة.
وك � ��ان ال �ج ��والن ��ي ق ��د اع �ت �ق �ل��ه االح �ت�ل�ال
ألس� �ب ��وع ق �ض ��اه ف ��ي غ ��رف ��ة ض �ي �ق��ة ج �دًا
تشاركه فيها الفئران .لذلك كان عليه أن
ي��رض��ى ،م��ع أه�ل��ه ،بالخيار ال��ذي فرضه

االحتالل عليه ،فحولت أمه وأبوه البيت
جبرًا إلى سجن البنهما بقرار من قاضي
م �ح �ك �م��ة االح � �ت �ل�ال ق �ض��ي ف �ي��ه ب�ح�ب��س
الفتى منزليًا.
«أس�ت�ط�ي��ع أن أرى م��درس �ت��ي م��ن ن��اف��ذة
ال �ب �ي��ت ،ل�ك��ن ق��دم��ي ال تستطيع تخطي
ع�ت�ب��ة ال �ب �ي��ت ،وك ��ل ص �ب��اح ي �م��ر زم�ي�ل��ي
أح � �م ��د أب � ��و ن �ج �م��ة ال � � ��ذي ك � ��ان ي�ج�ل��س
بجانبي ط��وال سبع سنوات ليطل ّ
علي
قبل ذهابه إلى املدرسة ...يجب أن أعود
إلى مدرستي» ،يقول عبد الله.
على قرب أمتار قليلة من منزل الجوالني،
ي�ق��ع م �ن��زل ط�ف��ل آخ ��ر م�ح�ك��وم بالسجن
املنزلي منذ أشهر ،ومنذ حزيران املاضي
لم يسمح االحتالل للفتى رشيد الرشق
( 14ع ��ام ��ًا) ب� �م� �غ ��ادرة م �ن ��زل ��ه ،وأخ� �ي� �رًا
س �م��ح ل ��ه ب ��ال� �خ ��روج ل �س ��اع ��ات وج �ي��زة
(ثالث ساعات) في املساء ،وتحديدًا من
السابعة إلى الحادية عشرة.
وي �ع �ي��ش ال ��رش ��ق وغ� �ي ��ره م ��ن امل �ح �ك��وم
ع �ل �ي �ه��م ب ��ال� �س� �ج ��ن امل � �ن� ��زل� ��ي ت �ف��اص �ي��ل
م�ع��ان��اة ي��وم�ي��ة ،م��ع ذل��ك تبقى بيوتهم

ً
أه ��ون ق�ل�ي�لا م��ن س�ج��ون االح �ت�ل�ال .لكن
ل��م يتمكن ن��ادي األس�ي��ر ف��ي ال�ق��دس من
حصر عدد األطفال والفتية املسجونني
م �ن��زل �ي��ًا ،وذل� ��ك ب�س�ب��ب ح�م�ل��ة االع �ت �ق��ال
الواسعة التي نفذتها سلطات االحتالل،
وهي كانت قد اعتقلت خالل شهرين ما
يزيد على  700مقدسي ،لتسجل املدينة
املحتلة امل��رك��ز األول ف��ي ع��دد املعتقلني
ب�ي�ن امل �ح��اف �ظ��ات ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ف ��ي تلك
امل��دة .وتهدف سلطات االحتالل بحبس
األطفال منزليًا إلى التأثير عليهم سلبًا،
وت� �ق ��ول إن� �ه ��ا ت �ع��اق �ب �ه��م ع �ل��ى إل �ق��ائ �ه��م
الحجارة على ق��وات الشرطة والجيش.
وي� ��رى م�ت�خ�ص�ص��ون ن�ف�س�ي��ون أن ه��ذه
ال�ط��ري�ق��ة ل�ه��ا ت��أث�ي��ر سلبي م��ن الناحية
ال �ن �ف �س �ي��ة واألك ��ادي� �م� �ي ��ة ع �ل��ى األط� �ف ��ال،
م�ش�ي��ري��ن إل ��ى أن ه �ن��اك ح� ��االت ص ��اروا
فيها ي�م�ي�ل��ون إل��ى ال�ع��زل��ة وال�ع��دوان�ي��ة،
وخ��اص��ة أن ع��ائ�ل��ة ال�ط�ف��ل م�ج�ب��رة على
م �ن�ع��ه م ��ن خ ��رق ال �ح �ب��س امل �ن��زل��ي ،وإال
فسيواجه ابنهم خطر االعتقال مجددًا،
ً
ف�ض�لا ع��ن عجز ع��ائ�لات كثيرة ع��ن دفع

املخالفات التي تفرضها عليهم املحاكم
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة .وت�ص��ل امل�خ��ال�ف��ة ف��ي ه��ذه
الحالة إل��ى أكثر م��ن خمسة آالف دوالر
أم�ي��رك��ي ،كما يفيد رئ�ي��س لجنة أهالي
األس � ��رى وامل �ح��رري��ن أم �ج��د أب ��و ع�ص��ب.
وم��ن ن��اح�ي��ة التحصيل ال�ع�ل�م��يُ ،سجل
تدني مستويات من يتعرضون للسجن
املنزلي إلى النصف أو أقل من ذلك ،وهو
ما حدث مع الفتى بهاء أبو الهوى الذي
ح �ص��ل ع �ل��ى م� �ع ��دل  %64ف ��ي ام �ت �ح��ان
الثانوية بعد أن قضى أكثر من شهرين
داخل السجن املنزلي ،مع أن معدله كان
أفضل من تلك النتيجة.
ك��ذل��ك يتعمد االح �ت�ل�ال التضييق على
ال �س �ج�ي�ن امل� �ن ��زل ��ي ب ��اق �ت �ح ��ام ب �ي �ت��ه ف��ي
س��اع��ات م �ت��أخ��رة م��ن ال�ل�ي��ل ل�ل�ت��أك��د من
وج��وده فيه .وهنا تعلق االختصاصية
النفسية سندس غيث بالقول إن السجن
املنزلي يشعر الطفل أو الفتى بالوحدة
واالن� � �ط � ��واء ،م ��ا ي �س �ب��ب خ �ل��ق ح��ال��ة من
ال�ع�ن��ف وال�س�ل�ب�ي��ة تنعكس عليه وعلى
والديه.

