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محليات
عال عوض رئيسة جهاز اإلحصاء المركزي لـ»ے«:

عدد المقدسيين بلغ 457 ألفا واإلسرائيليون لديهم أجندات تتعلق باألرقام
ً
 ودوليا

ً
نحن جزء من الخارطة اإلحصائية العالمية ونتبوأ مكانة مرموقة إقليميا

رام الله – أك��دت رئيسة الجهاز امل��رك��زي لإلحصاء الفلسطيني عال ع��وض، أن مدينة 
القدس تقع عىل رأس اهتمام الجهاز يف العملية اإلحصائية، مشرية إىل أن األرقام التي 
يصدرها من الناحية السكانية هي األدق واألصوب من تلك التي تصدر عن الطرف اآلخر 

والذي يعتمد فيها عىل معايري عنصرية.
وتحدثت عوض يف لقاء شامل مع املكتب اإلعالمي للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، 
عن أعداد املقدسيني يف إحصاء العام املايض وعدد املستوطنات اإلسرائيلية املقامة باملدينة 
املقدسة، يف حني أوضحت ان الجهاز ويف حال كان هناك توجه لدى الحكومة لرفع أي 
نوع من القضايا عىل الجانب اإلسرائييل إلعادة فتح مكتب اإلحصاء الفلسطيني يف املدينة 
املقدسة، فيمكن للجهاز توفري ملف متكامل حول االنتهاكات االحتاللية بحقه من جانب 

أو بحق املؤسسة اإلحصائية واملحافظة واملواطنني املقدسيني بشكل عام. 
وأشارت إىل املكانة املرموقة التي يتبوأها الجهاز عامليا وتطرقت إىل أهمية البيانات التي 

يصدرها يف رسم السياسات العامة.
وتحدثت ع��ن مستويات البطالة يف املجتمع الفلسطيني وخ��اص��ة ل��دى فئتي الشباب 

والخريجني، وفيما يأيت نص اللقاء:
س - أين يقع اهتمام اإلحصاء الفلسطيني ملحافظة القدس ؟

ج - يقع عىل عاتق اإلحصاء الفلسطيني توفري االحصاءات عن الفلسطينيني يف كافة 
أماكن تواجدهم، وبال شك فالقدس هي عاصمة فلسطني وقلبها النابض، وهي جزء ال 
يتجزأ من محافظات الوطن، ويحرص الجهاز وبرغم التعقيدات والتحديات التي يفرضها 
االحتالل، عىل توفري البيانات اإلحصائية حول املحافظة سواء من خالل املسوح املختلفة 

أو التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت.  
ويف س���ي���اق اه���ت���م���ام ال���ج���ه���از ب���امل���ح���اف���ظ���ة، ي���ق���وم ال���ج���ه���از ب����إع����داد ون���ش���ر ك���ت���اب "القدس 
اإلحصايئ" السنوي والذي يتم من خالله توفري أحدث البيانات حول الواقع الديموغرايف 
واالجتماعي واالقتصادي والبيئي يف املحافظة، وتسليط الضوء عىل االنتهاكات اإلسرائيلية 
ب���ح���ق امل����دي����ن����ة امل����ق����دس����ة وامل����ق����دس����ي����ني، ك���م���ا وي���س���ع���ى ال����ج����ه����از اىل ت��ن��ف��ي��ذ أن���ش���ط���ة إحصائية 
مختلفة بالشراكة مع املؤسسات الوطنية وكافة مكونات املجتمع املحيل داخل محافظة 

القدس.     
س - نضال القيادة الفلسطينية وحكومتها مستمر ومتواصل من اجل الدفاع وحماية 
القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية حسب القوانني والقرارات الدولية، كيف 

يمكن لإلحصاء الفلسطيني ان يساهم يف تعزيز معركة الدفاع عن القدس؟
ج - ي���ع���د اإلح����ص����اء أح�����د م���ق���وم���ات ب���ن���اء ال����دول����ة واث����ب����ات س���ي���ادت���ه���ا ع����ىل األرض، ويقع 
عىل عاتق الجهاز رفد املخططني وصناع القرار بالبيانات اإلحصائية التي تعكس الواقع 
االجتماعي واالقتصادي والديموغرايف يف محافظة القدس باعتبارها ج��زءاً من السيادة 
الفلسطينية، لتشكل أحد األدوات التي تسهم يف وضع الخطط واالسرتاتيجيات الوطنية 
وتنفيذ املشاريع التنموية التي تسهم يف تعزيز صمود املواطنني املقدسيني عىل أرضهم، وقد 
كان اإلحصاء حاضراً وداعماً للكثري من الجهود الوطنية ال سيما يف إعداد اإلسرتاتيجية 

العنقودية يف القدس .
س - كيف تردون عىل االدع��اءات واملزاعم اإلسرائيلية بالتشكيك باألرقام اإلحصائية 

الفلسطينية وخصوصا املتعلقة بالقدس من الناحية الديموغرافية ؟
ج - اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون لديهم اج��ن��دات سياسية يف م��وض��وع اع���داد الفلسطينيني ليس يف 
القدس فحسب وإنما يف فلسطني عامة ، فمن جانب نجد ان احد هذه االجندات تدعي 
ان اعداد الفلسطينيني يف القدس كبري وبالتايل يشكلون خطرا ويجب عمل فصل عنصري 
عرقي وطردهم من القدس، وأجندات أخرى تدعي بأن أعداد الفلسطينيني يف القدس 
قليل وبالتايل ال يوجد أي اضطهاد عنصري ضدهم باعتبارهم أقلية يف املدينة املقدسة .  
أما من الناحية اإلحصائية فال يمكن املقارنة بني ارقام االحصاء الفلسطيني وأرقام االحتالل 
اإلس��رائ��ي��يل الخ��ت��الف املنهجيات، فمنهجية اإلح��ص��اء الفلسطيني تعتمد ع��ىل منهجيات 
علمية واضحة إذ تم تقدير أعداد السكان وفق العد الفعيل يف التعداد 2017 وباستخدام 

نتائج املسوح يف تقدير معدالت النمو .
س - مكتب االحصاء الفلسطيني بالقدس اغلق من طرف سلطات االحتالل االسرائييل 
ع��ام 1995، ه��ل ستفكرون برفع قضية إلع���ادة فتح املكتب باعتبار ان االح��ص��اء مؤسسة 

مهنية وليست سياسية؟
ج - ح��دد م��رس��وم إن��ش��اء الجهاز ب��أن املقر الرئيس للجهاز ه��و يف ال��ق��دس، ونعترب أن 
وجود هذا املقر خارج القدس هو مؤقت، وقد كان الهدف من إغالق مكتب الجهاز كما 
غريه من مكاتب املؤسسات الفلسطينية هو نفي وجودنا يف القدس، وطمس أي معالم 
فلسطينية يف امل��دي��ن��ة، فقد سبق ذل��ك ت��ع��رض ال��ج��ه��از وط��واق��م��ه اىل ع��دة ان��ت��ه��اك��ات قبل 
الوصول اىل اغالق املكتب، وبطبيعة الحال فإن اإلحصاء الفلسطيني هو احد املؤسسات 

الحكومية، وهو جزء من عملية البناء للدولة ومقاومة ومالحقة االحتالل يف كافة املحافل 
الدولية حتى نيل الحرية واالستقالل، ويف حال كان هناك توجه لدى الحكومة لرفع أي 
نوع من القضايا، يمكن للجهاز توفري ملف متكامل حول االنتهاكات اإلسرائيلية  سواء 

بحق املؤسسة اإلحصائية أو بحق املحافظة واملواطنني املقدسيني .
س- م����ا ه����ي اب�������رز امل������ؤش������رات االح���ص���ائ���ي���ة مل���ح���اف���ظ���ة ال����ق����دس خ������الل ال����ع����ام امل���ن���ص���رم 2019 

ديموغرافيا واقتصاديا؟
ج - ديموغرافياً، بلغ عدد سكان محافظة القدس نهاية العام 2019، 457 ألف نسمة، 
فيما تبلغ نسبة االف���راد ال��ذي��ن اع��م��اره��م أق��ل م��ن 18 سنة للعام 2017 ح���وايل 42%. ويبلغ 
معدل البطالة املنقح عىل مستوى املحافظة للعام 2019 7%، يف حني يبلغ معدل البطالة 
بني الشباب )15-29 سنة( 2019 يف محافظة القدس 13%. وفيما يتعلق باألمية يف املحافظة 
فقد بلغت حوايل 2% للعام 2017، وتبلغ نسبة السكان ذوي االعاقة يف محافظة القدس 
يف العام 2017 حوايل 1.8%، كما تبلغ نسبة الفقر بني األفراد يف القدس وفق خط الفقر 
اإلس���رائ���ي���يل 78%. واق���ت���ص���ادي���اً، ت��ب��ل��غ ن��س��ب��ة م��س��اه��م��ة ن��ش��اط ال���خ���دم���ات م���ن ال��ن��ات��ج املحيل 

.%52 )J1( اإلجمايل، 2018 يف محافظة القدس
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��االن��ت��ه��اك��ات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة يف امل���ح���اف���ظ���ة، ف��ق��د ب��ل��غ ع����دد امل��س��ت��وط��ن��ات يف 
م��ح��اف��ظ��ة ال���ق���دس 26 م��س��ت��ع��م��رة م��ن��ه��ا 16 م��س��ت��ع��م��رة يف م��ن��ط��ق��ة )J1(، وه���ن���اك 46% من 
املستعمرين يف الضفة الغربية يسكنون يف محافظة القدس بواقع 311 أل��ف مستعمر، 
وق��د بلغ ع��دد ب��ط��اق��ات ال��ه��وي��ة املقدسية امل��ص��ادرة منذ ال��ع��ام 1967 ح���وايل 15 أل��ف هوية، 
فيما بلغ عدد املعتقلني املقدسيني خالل العام 2018 حوايل 1800 معتقل، وعدد املعتقلني 
املقدسيني من االطفال خالل العام 2018 حوايل 450 معتقل وحوايل 60 معتقلة من النساء 
املقدسيات، كما بلغ عدد الشهداء املقدسيني خالل االعوام 2000-2018 حوايل 158 شهيد، 

وأخرياً فقد بلغ عدد املساكن املهدومة يف الفرتة 1967-2018 حوايل ألفي مسكن .
س - هل استطاع اإلحصاء الفلسطيني الحصول عىل استقاللية دولة فلسطني إحصائيا 

ووضعها عىل الخريطة اإلحصائية العاملية وكيف؟
ج - اإلحصاء الفلسطيني جزء من الخارطة اإلحصائية العاملية، ويتبوأ مكانة متقدمة 
ومرموقة عربياً وإقليمياً ودولياً، فقد توىل رئاسة الرابطة الدولية لإلحصاءات الرسمية 
ل���أع���وام 2015-2017، ك����أول دول����ة ع��رب��ي��ة وأول دول����ة ن��ام��ي��ة ي��ت��م اخ��ت��ي��اره��ا ل��ه��ذا امل���وق���ع منذ 
تأسيس الرابطة، إضافة اىل عضويته يف مجلس أمناء معهد اإلحصاء الدويل، ورئاسته 
للجنة اإلحصائية التابعة "ل��الس��ك��وا"، وك��ذل��ك تمثيله للمنطقة العربية منذ ال��ع��ام 2015 
يف ف��ري��ق األم����م امل��ت��ح��دة ع���ايل امل��س��ت��وى ل��ل��ش��راك��ة وال��ت��ن��س��ي��ق وب���ن���اء ال���ق���درات ح���ول التنمية 
املستدامة، كما أنه شريك أساس ومهم يف جميع املنتديات اإلحصائية الدولية، ويحرص 
عىل التعاون والشراكة مع جميع مراكز وأج��ه��زة اإلح��ص��اء يف العالم، من خ��الل تبادل 
الخربات واملعرفة واإلطالع عىل آليات ومنهجيات العمل املتبعة يف كل دولة، وقد تمكن 
الجهاز منذ تأسيسه من الحفاظ عىل استقالليته ومهنيته، من خالل انضمامه اىل املعايري 
الدولية التي تحكم العمل اإلحصايئ ال سيما النظامني العام والخاص لنشر البيانات، 
إض��اف��ة اىل ال��ت��زام��ه ب��امل��ب��ادئ األس��اس��ي��ة العشرة ل��إلح��ص��اءات الرسمية ال��ص��ادرة ع��ن األمم 
املتحدة، ومواكبته املستمرة للتطورات يف مجال العمل اإلحصايئ، وقيادته للعديد من 
املبادرات التي تهدف إىل تطوير اإلحصاءات عىل مستوى املنطقة العربية، وعضويته يف 
العديد من املنظمات واملؤسسات اإلحصائية كاللجنة اإلحصائية التابعة لأمم املتحدة، 
فهو عضو يف مجلس إدارة مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب 
ل��ل��دول اإلس��الم��ي��ة )س��ي��س��رك(، وع��ض��و مجلس أم��ن��اء امل��ع��ه��د ال��ع��رب��ي ل��ل��ت��دري��ب والبحوث 
اإلح��ص��ائ��ي��ة، وع��ض��و مجلس إدارة ات��ح��اد اإلحصائيني ال��ع��رب، وغ��ريه��ا، ويف ه��ذا السياق 
فقد تم تكريم الجهاز يف العديد من املحافل العربية واإلقليمية والدولية، تقديراً لجهوده 
ودوره املتميز ومبادراته يف كثري من املجاالت، يضاف اىل ذلك تنظيمه للعديد من املؤتمرات 

الدولية عالية املستوى.
س - م����ا ه����و دور االح�����ص�����اء ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي يف ع��م��ل��ي��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ن���م���ي���ة يف فلسطني 

وخصوصاً خطة التنمية بالعناقيد التي اطلقها دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية؟
ج - تستند عملية البناء والتخطيط يف أي دولة عىل أسس علمية واضحة كمتطلب 
للنجاح وتحقيق األهداف، ويعد اإلحصاء جزءاً أساسياً وهاماً يف هذه املعادلة ملا يوفره 
من بيانات ومعلومات دقيقة تغطي كافة مناحي الحياة مبنية عىل أسس علمية تمكن 
امل��خ��ط��ط��ني وال���ع���ام���ل���ني يف م���ج���ال ال��ت��ن��م��ي��ة م���ن وض����ع ب��رام��ج��ه��م وخ��ط��ط��ه��م ب��ش��ك��ل شامل 
وصحيح اعتماداً عىل مؤشرات إحصائية دقيقة، ويمكننا القول بأن اإلحصاء من اللبنات 
األساسية لعملية بناء الدولة. وفيما يتعلق بخطة التنمية بالعناقيد التي أطلقتها الحكومة 
الفلسطينية يف كافة محافظات الوطن، فقد بادر الجهاز برفد الحكومة وكافة الوزارات 
املعنية باملؤشرات والبيانات اإلحصائية التفصيلية املدعمة بالخرائط، لكافة املحافظات 

وعىل مستوى التجمعات السكانية وذلك من واقع نتائج التعداد العام للسكان واملساكن 
واملنشآت 2017، لتشكل بذلك أداة ومرجعاً أساسياً يعكس الواقع االقتصادي واالجتماعي 
والديموغرايف يف فلسطني، كما ويسعى الجهاز اىل استكمال هذا الجهد من خالل تطوير 
قاعدة بيانات تفاعلية لخطة التنمية بالعناقيد لتوفري بيانات تفصيلية عىل مستوى التجمع 

تلبي احتياجات الخطط والربامج والتدخالت الحكومية.
س - كيف تقيمون عالقة اإلحصاء الفلسطيني بالرئيس وبالحكومة الفلسطينية؟

ج - ي��ح��ظ��ى اإلح����ص����اء ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ب���ال���دع���م وال���ث���ق���ة م���ن ال���رئ���ي���س م��ح��م��ود ع���ب���اس "أبو 
مازن" ، ومن الحكومة الفلسطينية، ويحرص الجهاز عىل تزويد الرئيس ورئيس الوزراء 
بنشرة إحصائية شهرية موجزة تسلط الضوء عىل أبرز التطورات اإلحصائية يف فلسطني 
يف مختلف املجاالت، وال شك بأن هذا الدعم والثقة من القيادة الفلسطينية شكل حجر 
األس���اس يف م��س��رية ال��ت��ط��ور للمؤسسة، وت��م تجسيد ذل��ك بمنح ال��رئ��ي��س ج��ه��از اإلحصاء 
"وسام االستحقاق والتميز الذهبي" يف العام 2018، ومشاركته شخصياً يف مؤتمر اإلعالن 
ع��ن نتائج ال��ت��ع��داد ال��ع��ام للسكان وامل��س��اك��ن وامل��ن��ش��آت 2017، وتوجيه الحكومة لالستناد 
اىل نتائج التعداد يف إع��داد الخطط واالسرتاتيجيات التنموية القطاعية خاصة من قبل 
اللجان ال��وزاري��ة، والتي نتج عنها جملة من الربامج والتدخالت املباشرة وغري املباشرة، 
ك��م��ا ت��ج��ىل اه��ت��م��ام ال��رئ��ي��س ب���أن ت��ك��ون االح����ص����اءات ش��ام��ل��ة ل��ل��ك��ل الفلسطيني يف الداخل 
والشتات، واستناده اىل األرقام اإلحصائية يف العديد من املحافل الدولية ال سيما األمم 
املتحدة، ناهيك عن االجتماعات الدورية لوضعه يف صورة أحدث التطورات اإلحصائية. 
وكذلك زيارته التاريخية التفقدية ملقر الجهاز واجتماعه مع العاملني وإشادته بالجهود 
واالنجازات التي حققها الجهاز باعتباره ركيزة أساسية لبناء الدولة، ومن جانب آخر، يتبع 
الجهاز ملجلس الوزراء الذي يمثل أعىل سلطة تنفيذية، كما أن دولة رئيس الوزراء يرتأس 
املجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية، ويحرص دائماً عىل املشاركة يف اجتماعاته، 
وهذا بحد ذاته تأكيد عىل مدى االهتمام والدعم الذي تحظى به املؤسسة اإلحصائية من 
قبل الحكومة، ناهيك عن اهتمام رئيس الوزراء باملشاركة يف بعض األنشطة والفعاليات 
النوعية والتي كان آخرها حضوره لالحتفال باليوم العاملي لإلحصاء، إضافة اىل رعايته 
للكثري م��ن األن��ش��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ينظمها ال��ج��ه��از، ك��م��ا أن ال��ج��ه��از ع��ض��و يف الفريق 

الوطني للتنمية االقتصادية الذي يرأسه رئيس الوزراء.
س - ك��ي��ف اس��ت��ط��اع اإلح���ص���اء أن ي��ح��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام وت��ق��دي��ر امل��ج��ت��م��ع امل���ح���يل واالقليمي 

والدويل، وهذا لم يأت من فراغ، كيف ؟
ج - عىل املستوى املحيل، يشكل الجهاز محور النظام اإلحصايئ الوطني، ويسعى اىل 
تعزيز الشراكات والتعاون مع مختلف مكونات النظام من خالل توقيع مذكرات التفاهم 
والتعاون املشرتك وتنفيذ مشاريع وأنشطة مشرتكة، إضافة اىل دوره يف توفري احتياجات 
املستخدمني بكافة فئاتهم من البيانات اإلحصائية، وكذلك سعيه الدائم لتطوير العالقة 
مع الشركاء واملستخدمني من خ��الل تنفيذ مسح رىض املستخدمني، وإط��الق��ه لربنامج 
حوار املنتجني واملستخدمني، وذلك بهدف تلمس احتياجاتهم والسعي لتوفريها وعكسها 
ضمن الربنامج اإلحصايئ، ناهيك عن الخدمات التدريبية واالستشارية والفنية التي يقدم 

الجهاز ملختلف القطاعات .
أما إقليمياً، فيحظى الجهاز بثقة عالية من قبل األجهزة واملؤسسات اإلحصائية، نظراً 
مل��ا ي��ب��ذل��ه م��ن ج��ه��د يف سبيل ت��ع��زي��ز ح��ض��ور املنطقة ال��ع��رب��ي��ة يف امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة، وتعزيز 
التنسيق والتعاون املشرتك  للنهوض بالواقع اإلحصايئ يف املنطقة، ناهيك عن الخربات 

واالستشارات التي يقدمها لأجهزة اإلحصائية.
وع����ىل امل���س���ت���وى ال������دويل ، ف����إن ع��م��ل اإلح����ص����اء ي��رت��ك��ز ب����األس����اس ع���ىل امل����ب����ادئ األساسية 
لإلحصاءات الرسمية الصادرة عن اللجنة اإلحصائية يف األمم املتحدة، اضافة اىل املعايري 
وال��ت��ص��ن��ي��ف��ات ال��دول��ي��ة املتعلقة بالعمل اإلح���ص���ايئ، وي��ح��رص ال��ج��ه��از دوم����اً ع��ىل الحضور 
الفاعل واملميز يف كافة االجتماعات واملنتديات اإلحصائية الدولية، والتي تشكل مساحة 
وفرصة لعرض تجارب الجهاز الناجحة يف كثري من املجاالت، والتشبيك وتعزيز العالقات، 

والسعي ملواكبة التطورات العاملية يف مجال العمل اإلحصايئ.
س - م�����ا ه�����ي اب�������رز امل������ؤش������رات االح����ص����ائ����ي����ة ل�����دول�����ة ف���ل���س���ط���ني خ������الل ال�����ع�����ام امل����ن����ص����رم 2019 

ديموغرافيا واقتصاديا ؟
ج - دي��م��وغ��راف��ي��اً، تشري ال��ب��ي��ان��ات اإلح��ص��ائ��ي��ة نهاية ال��ع��ام 2019 اىل أن ع��دد ال��س��ك��ان يف 
فلسطني بلغ )5( ماليني نسمة، موزعني بواقع )3( ماليني يف الضفة الغربية و)2( مليون 
يف قطاع غزة، وما زال املجتمع الفلسطيني يصنف عىل أنه مجتمع فتي، إذ تبلغ نسبة 
الشباب يف الفئة العمرية )18-29 سنة( حوايل 23%، ونسبة االفراد أقل من 15 سنة حوايل 
38%. وفيما يتعلق بالتعليم فقد بلغ عدد طلبة امل��دارس يف العام ال��درايس 2019/2018 ما 
مجموعه 1,282,054 طالبا وطالبة منهم 646,392 إن��اث��ا و635,662 ذك���ورا، ويبلغ معدل 

االلتحاق بالتعليم العام 94% ممن هم يف الفئة العمرية ما بني 6-17 سنة، يف حني بلغ 
عدد طلبة مؤسسات التعليم العايل الفلسطينية يف العام الدرايس 2019/2018 ما مجموعه 
218,126 ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة م��ن��ه��م 133,613 إن��اث��ا و84,513 ذك�����ورا، وق���د ب��ل��غ م��ع��دل االلتحاق 
بالتعليم العايل 44% ممن هم يف الفئة العمرية ما بني 18-24 سنة، وتعد دولة فلسطني 
من أق��ل معدالت األمية عىل مستوى املنطقة والعالم إذ بلغت للعام 2017 ح��وايل %3، 
ومن جانب آخر، فقد بلغت نسبة السكان ذوي االعاقة يف فلسطني يف العام 2017 حوايل 
2%، وتعد البطالة، والفقر، ومحدودية سوق العمل من أبرز التحديات، إذ بلغ معدل 
البطالة 2019 حوايل 25% يف فلسطني، 45% يف قطاع غزة و15% يف الضفة الغربية، فيما 
بلغ معدل البطالة بني الشباب )15-29 سنة( لعام 2019 حوايل 38%، يف حني بلغت نسبة 
ال��ف��ق��ر ب��ني األف����راد يف فلسطني 29%، 53% يف ق��ط��اع غ���زة و 14% يف ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة.  أما 
اقتصادياً، فاالقتصاد الفلسطيني ذو طابع خ��دم��ايت، إذ تبلغ نسبة مساهمة األنشطة 
ذات ال��ط��اب��ع ال��خ��دم��ايت م��ن ال��ن��ات��ج امل��ح��يل اإلج��م��ايل 2018 ح���وايل 74%، يف ح��ني بلغ الناتج 

املحيل اإلجمايل 2018 حوايل 16 مليار دوالر.
 س - ما هي إسرتاتيجية اإلحصاء الفلسطيني خالل العام الحايل واألعوام 

القادمة ؟
ج - تسعى إس��رتات��ي��ج��ي��ة االح���ص���اءات ال��رس��م��ي��ة اىل ت��ع��زي��ز اس��ت��خ��دام ال��ب��ي��ان��ات يف رسم 
السياسات وصنع القرارات )Data In Action(، إضافة اىل تطوير الشراكات عىل املستوى 
املحيل واإلقليمي والدويل، وكذلك االستمرار بتوفري البيانات يف مختلف املجاالت ونشرها 
باستخدام التقنيات التكنولوجية والتفاعلية، وبما يخدم أهداف التنمية املستدامة وخطة 
التنمية بالعناقيد، وتتمحور أبرز األنشطة واملشاريع التطويرية اإلسرتاتيجية التي يعمل 

الجهاز عىل  تطويرها ومواكبتها خالل الفرتة الحالية واألعوام القادمة بما ييل:
 Data( وثورة البيانات )Big data( مبادرة علم البيانات بما يشمل البيانات الضخمة

.)revolution
- برنامج تطوير القدرات.

-التجارة اإللكرتونية.
-الريادة، واإلبداع.

-البحث العلمي، وتكنولوجيا املعلومات.
-القطاع غري املنظم.

-العمالة غري املنظمة.
-أثر البيانات يف صنع القرار عىل جميع األصعدة.

- دعم األطفال والشباب وجميع فئات املجتمع باستخدام االحصاءات
س - ما هي أبرز االنشطة االحصائية التي سينفذها الجهاز خالل العام الحايل 2020؟

• ال��ت��ع��داد ال��زراع��ي ال��ث��اين 2020. • ت��وف��ري ب��ي��ان��ات م��ؤش��رات التنمية امل��س��ت��دام��ة وتحديث 
نظام املراقبة اإلحصايئ الوطني. • تطوير قاعدة بيانات تفاعلية لخطة التنمية بالعناقيد 
لقياس مدى التقدم يف تنفيذ الخطة. •تطوير استخدام البيانات الضخمة وثورة البيانات 
•ت��ع��زي��ز ال���ش���راك���ات م���ع م��ك��ون��ات ال��ن��ظ��ام اإلح���ص���ايئ•ق���ي���اس م����دى اس���ت���خ���دام اإلحصاءات 
يف رس����م ال���س���ي���اس���ات وات����خ����اذ ال������ق������رارات.• ت��ط��ب��ي��ق م��ت��ط��ل��ب��ات ال����ج����ودة ب��ش��ك��ل ع����ام وجودة 

اإلحصاءات بشكل خاص.

مجلس أمناء "النجاح" يطلع على إنجازات الجامعة 
ن����������اب����������ل����������س/ غ�����������س�����������ان ال������������ك������������ت������������وت/ ال���������������������رواد 
ل��ل��ص��ح��اف��ة واإلع���������الم- ع���ق���د م��ج��ل��س أمناء 
ج������ام������ع������ة ال�������ن�������ج�������اح ال������وط������ن������ي������ة اج������ت������م������اع������ا له 
ب����ح����ض����ور ص���ب���ي���ح امل������ص������ري، رئ����ي����س مجلس 
األم��������ن��������اء، واالس��������ت��������اذ ال�����دك�����ت�����ور رام����������ي حمد 
الله، نائب رئيس مجلس األمناء، وأعضاء 

املجلس، ورئيس الجامعة.
وناقش االجتماع البنود املطروحة عىل 
ج����������دول األع��������م��������ال، وت����خ����ل����ل����ه ع��������رض موجز 
ق����دم����ه رئ����ي����س ال���ج���ام���ع���ة االس�����ت�����اذ الدكتور 
م���اه���ر ال��ن��ت��ش��ة ح�����ول ال���ج���ام���ع���ة وإنجازاتها 

وخططها.
ال�����ن�����ت�����ش�����ة نسبة  ال�������دك�������ت�������ور  واس�������ت�������ع�������رض 
طالب الجامعة قياساً بعدد أعضاء هيئة 
التدريس، ونسبة األكاديميني قياساً بعدد 
اإلداري���������ني، م��ب��ي��ن��ا أن ه����ذه ال��ن��س��ب تتوافق 
م�����ع م�����ا ه�����و م���ع���ت���م���د يف ات�����ح�����اد الجامعات 
العربية، وهي نسب مثالية تنسجم مع ما 
اعتمده املؤتمر الخاص بالتصنيف العربي 
ال������ذي ع���ق���د يف ال����ع����راق ت���ح���ت رع����اي����ة اتحاد 

الجامعات العربية. 
وت��ح��دث ع��ن ع��دد ال��ربام��ج املعتمدة يف 
ال���ج���ام���ع���ة، وم�����ا اع���ت���م���د ح���دي���ث���اً م���ن���ذ بداية 
التي  وال������ربام������ج   ،2020/2019 األول  ال���ف���ص���ل 
ت��ق��دم��ت ب��ه��ا ال��ج��ام��ع��ة إىل ال��ه��ي��ئ��ة الوطنية 

لالعتماد والجودة ليتم اعتمادها. 
ال��ب��ح��ث��ي للجامعة،  وأش�������ار إىل اإلن����ت����اج 
املعتمد من قاعدة بيانات )Scopus( خالل 
ال���س���ن���وات ال���خ���م���س األخ��������رية، الف���ت���ا إىل ان 
ه�����ذا اإلن�����ت�����اج ي���ك���ش���ف ع����ن ن���م���و م���ت���س���ارع يف 
ع��دد األبحاث وقيمتها، قياساً بالسنوات 

املاضية. 
األخري  ال�����ت�����ص�����ن�����ي�����ف  ن������ت������ائ������ج  إىل  وت��������ط��������رق 
ترتيب  أن  وذك��������ر   ،)Webometrics( ل������ 
فلسطينياً  األول  ك��������������ان  ف�������ي�������ه  ال�������ج�������ام�������ع�������ة 
والعشرين عربياً.وتحدث خالل االجتماع 
الخاليا  م�����خ�����ت�����رب  ع���������ن  س��������الم��������ة  ي��������وس��������ف  د. 
الجذعية الذي أنئش يف الجامعة مؤخرا، 

وال���دور املهم ال��ذي سيقوم ب��ه يف مكافحة 
مرض السرطان يف املجتمع الفلسطيني.

ث��م ت��ح��دث د. أح��م��د ب��ص��الت ع��ن املركز 
املتميز للطاقة العالية يف الفيزياء، وأشار 
إىل ال��ج��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا ق��س��م ال��ف��ي��زي��اء يف 
إق����ام����ة امل�����درس�����ة ال���ش���ت���وي���ة خ�����الل السنوات 
األرب����ع امل��اض��ي��ة، ب��ه��دف زي����ادة ع���دد الطلبة 

امللتحقني بقسم الفيزياء يف الجامعة.
وت������ن������اول ال����ع����الق����ة امل���ت���م���ي���زة م�����ع جامعة 
ب����اري����س ال���ج���ن���وب���ي���ة، وم���ع���ه���د )CERN( يف 
س�����وي�����س�����را، وال������ت������ي م������ن خ����الل����ه����ا ت������م إنشاء 
املركز، والحصول عىل تربع لعدة أجهزة، 
ليكون مركزاً بحثياً يستفيد منه الباحثون 

يف الجامعات الفلسطينية جميعها.
وقدمت د. رائدة مصطفى عرضاً حول 
وح����دة ال��ت��ك��اف��ؤ ال��ح��ي��وي، ال��ت��ي ت��ع��د األوىل 
يف فلسطني، وتخدم الصناعات الدوائية 
م��ن خ���الل تحليل األدوي����ة ال��ج��دي��دة، بداًل 
م��ن إرس��ال��ه��ا إىل خ����ارج فلسطني.وأشارت 
إىل أن ت���اري���خ 2020/2/14 ي��ع��د ت���اري���خ دخول 
ف��ل��س��ط��ني إىل خ���ارط���ة ال����دراس����ات الدوائية 
املجلس  ات������خ������ذ  ال�������ش�������رق األوس������������ط.وق������������د  يف 
ع�����دة ق����رارات إداري����ة ت��خ��ص م��راك��ز وكليات 
الجامعة املحلية، مشيداً باإلنجازات التي 
ح��ق��ق��ت��ه��ا ال���ج���ام���ع���ة ع�����ىل ك����اف����ة املستويات 

املحلية واإلقليمية والدولية.

بركة السلطان في القدس... 
تستخدم كمسرح لالحتفاالت االسرائيلية

اىل   - ال�����������ح�����������الوة  أب������������و  – زيك  ال���������ق���������دس 
ال����ج����ن����وب م�����ن ب������اب ال���خ���ل���ي���ل )اح��������د أبواب 
مدينة القدس( وعىل بعد عشرات االمتار 
منه تقع بركة السلطان التي اعتربت فيما 

مىض تجمعا مائيا.
ت���ق���ع ام������ام ح����ي "منتوفيوري"  ال����ربك����ة 
وه�����������و اول ب��������������ؤرة ي�������ه�������ودي�������ة خ��������������ارج اس�����������وار 
ال���������ق���������دس, وه����������ي ح�����ال�����ي�����ا وب�������ع�������د حفريات 
م���ت���ف���رق���ة ف���ي���ه���ا ت���س���ت���خ���دم م����ن ق���ب���ل بلدية 
ال��ق��دس ك��م��س��رح ل��الح��ت��ف��االت املوسيقية 
ومعروضات  ك������رن������ف������االت  اىل  ب������اإلض������اف������ة 
الصيف  م�����وس�����م�����ي  خ������اص������ة يف  م�����وس�����م�����ي�����ة 

والربيع. 
وك���ان م��ا يسمى ب��� "ص��ن��دوق القدس" 
افتتح قبل سنوات بالتعاون مع البلدية 
ووزارة ال��س��ي��اح��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ح��دي��ق��ة ما 
ت����ع����رف ب������ "ت�����ي�����دي ك�����ول�����ك" ش����م����ايل الربكة 
الوقفية  األرايض  ع�����ىل  ال���س���ي���ط���رة  ب����ه����دف 
العريقة  اإلس������الم������ي������ة  امل����م����ل����وك����ي����ة  وامل�������ب�������اين 
امل�����ش�����روع االستيطاين  ل���ص���ال���ح  وت���وظ���ي���ف���ه���ا 

"الحديقة الوطنية اليهودية".
القدس  ت��������اري��������خ  ال������ب������اح������ث يف  وي��������ق��������ول 
ب�����رك�����ة السلطان  أب�������و ش���م���س���ي���ه ان  روب���������ني 
ه��ي ت��ج��م��ع م���ايئ ك��ب��ري أُن��ش��أ ل��ي��س��د حاجة 
املدينة يف جانبها الجنوبي، ومرتبط بربكة 
أع���ىل م��ن��ه��ا م��س��ت��وى وه���ي ب��رك��ة م��ام��ي��ال ، 
وكانتا من جملة مشروع إحضار املاء اىل 
ال��ق��دس، وسميت بهذا االس��م نسبة اىل 
السلطان العثماين سليمان القانوين الذي 
رممها وأضاف اليها بركة ثالثة إضافة اىل 
ب��رك��ت��ي ت��ج��م��ي��ع امل���ي���اه م���ن ع��ه��د هريودس 
اول امل���ن���ش���ئ���ني مل�����ش�����روع اح�����ض�����ار امل�����ي�����اه اىل 
ال����ق����دس وال����ت����ي ك����ان����ت ت���ص���ل اىل القدس 
التدريجي  االن�����خ�����ف�����اض  ت���ت���ب���ع  أن������ف������اق  ع������رب 
ال��ط��ب��وغ��رايف ن��ح��و ال���ق���دس. وأض�����اف اليها 
القنوات  ال�������ق�������ان�������وين  س����ل����ي����م����ان  ال�����س�����ل�����ط�����ان 
واالن����اب����ي����ب ال���ف���خ���اري���ة ال����ت����ي ك����ان����ت توصل 
امل����ي����اه ع���ربه���ا اىل ب���رك���ة م���ام���ي���ال وم�����ن بركة 
م����ام����ي����ال ت�����ت�����درج امل�����ي�����اه ع�����رب االن������ف������اق املائية 
والقنوات الفخارية لتتفرع يف منطقة عليا 
ب��ال��ق��رب م���ن ب���اب ع��ب��د ال��ح��م��ي��د) الجديد(  
اىل ثالثة ف��روع:  الفرع األول اىل منطقة 
ب����اب ال���ع���م���ود ح��ي��ث ت���وج���د ب��ق��اي��اه��ا تحت 
ب����اب ال��ع��م��ود ال���ح���ايل وال���ف���رع ال���ث���اين نحو 
ب�����اب ال��خ��ل��ي��ل ح���ي���ث ت���وج���د ب���ق���اي���اه���ا تحت 
ك���ن���ي���س���ة امل����س����ي����ح ال����ربوت����س����ت����ان����ت����ي����ة، وفرع 

آخر نحو الجنوب لتمر عرب فضاء واسع 
منخفض ترافقه قناة السبيل من الفرتة 

العثمانية.
وأض��������اف أب�����و ش��م��س��ي��ه ان�����ه ت����م توسيع 
وت��ك��ب��ري ب��رك��ة ال��س��ل��ط��ان ع��ىل ي��د السلطان 
اململويك ال��ربج��ي امللك الظاهر اب��و سعيد 
ج���ق���م���ق م���ح���م���د ال�����ع�����اليئ ال����ظ����اه����ري الذي 
سلطان   1453 ع�������������ام  ال���������ق���������اه���������رة  يف  ت�������������ويف 
ال���دول���ة  امل��م��ل��وك��ي��ة ال��ربج��ي��ه )الشركسيه( 
.وال�������ذي ت����وىل ع����رش م��ص��ر م���ا ب����ني  عامي  
1438و 1453 ول���ذل���ك  ن��س��ب��ت ال��ي��ه ، ولم 
ي��ك��ت��ف ال���س���ل���ط���ان ب���ذل���ك ب����ل ن���ص���ب جسرا 
ت��ح��م��ل��ه ق���ن���ط���رت���ان ل��ت��ق��ن��ني ن������زول امل����ي����اه اىل 
ج�����ورة ال���ع���ن���اب اىل ال���ج���ن���وب م���ن الربكة، 
ث����م أض�������اف ال���س���ل���ط���ان ال���ع���ث���م���اين سليمان 
ال��ق��ان��وين ف��وق��ه��ا س��ب��ي��اًل ليستطيع املارون 
ف����وق ال��ج��س��ر ن��ح��و ذه���اب���ه���م وإي���اب���ه���م من 
القدس اىل الجنوب او العكس االستزادة 
م����ن م��ي��اه��ه��ا ك���م���ا ذك�����ر ك���ام���ل ال���ع���س���يل يف 
ك��ت��اب��ه " م���ن آث���ارن���ا يف ب��ي��ت امل���ق���دس " غري 
أن مجري الدين الحنبيل يذكر يف كتابه " 
االنس الجليل يف تاريخ القدس والخليل 
أن ال����ربك����ة م����ن إن����ش����اء وت���وس���ي���ع مؤسس 
السلطنة اململوكية الشركسية السلطان 
ال����ظ����اه����ر ب����رق����وق ، وم������ع ذل������ك ت���ب���ق���ى هذه 
الربكة عالمة من العالمات املائية الفارقة 

يف العصر اململويك . 
ب�����ج�����ان�����ب بركة  ي������وج������د  ان����������ه  وأش��������������ار اىل 

السلطان قنوات مياه قديمة تم ترميمها 
يف العهد اململويك وكانت تستخدم لنقل 
امل����ي����اه م����ن ب���رك���ة ال�����ع�����روب ال���ت���ي ت��ب��ع��د عن 
القدس قرابة 22 كم، وترتقع عن سطح 
ال��ب��ح��ر ق���راب���ة 770 م���رت وت���ج���ري امل���ي���اه فيها 
ب���ان���خ���ف���اض 1م������رت ل���ك���ل ك���ي���ل���و م�����رت تقريبا، 
وتلتقي مع قنوات برك السلطان جنوب 
بيت لحم ، حيث يبلغ االنخفاض قرابة 
740 مرت عن سطح البحر إىل داخل البلدة 
ال��ق��دي��م��ة وب���رك���ة ال��س��ل��ط��ان وح���ت���ى داخل 
امل�����س�����ج�����د األق������������ى ك����م����ث����ل س����ب����ي����ل الكأس 
الذي كان يتغذى منها، وكان السالطني 
املماليك والعثمانيون يولون عناية فائقة 
يف صيانة قناة السبيل، وتم تكليف سكان 
ب���ي���ت ل���ح���م وب����ي����ت ج������اال ب��م��ه��م��ة حمايتها 
م�����ن ع���ب���ث ال����ع����اب����ث����ني.ول����ف����ت أب������و شمسية 
اىل ان طول الربكة يتجاوز 170 مرتاً بقليل 
أما  م����������رتا  ب��������ني 72-67  ي���������������رتاوح  وع������رض������ه������ا 
أكرب عمق لها فهو 10 م حيث تتدرج من 
الشمال اىل الجنوب يف عمق تدريجي يبلغ 
أق���ص���اه ع��ن��د ال��س��ب��ي��ل وال��س��ب��ي��ل العثماين 
واح����د م��ن االس��ب��ل��ة ال��ت��س��ع��ة ال��ت��ي أنشأها 
ال��س��ل��ط��ان ال��ع��ث��م��اين س��ل��ي��م��ان ال��ق��ان��وين يف 
ال��ث��الث��ي��ن��ات م��ن ال��ق��رن ال���س���ادس ع��ش��ر يف 
داخ���ل امل��دي��ن��ة ) 5 اس��ب��ل��ة( بقيت ك��م��ا هي 
و)4 اس��ب��ل��ة ( ُدرس م��ن��ه��ا ث��الث��ة ول���م يتبق 
اال السبيل الظاهر عىل الطريق العام ما 
بني القدس والخليل، مضيفا ان سبيل 

ب���رك���ة ال��س��ل��ط��ان ه���و ال��س��ب��ي��ل ال��وح��ي��د من 
أسبلة سليمان القانوين الستة الذي يوجد 
خ����ارج ال��ب��ل��دة ال��ق��دي��م��ة.وم��ن ت���اري���خ بركة 
السلطان يعرف أنه كان يمر فوق الربكة 
من جهة الجنوب، يف الطريق الذي يصل 
ل����ح����م، ويف الجانب  ال�����ق�����دس وب����ي����ت  ب�����ني 
الشمايل من هذا الطريق كان- وما يزال- 
ي��ق��وم ال��س��ب��ي��ل. ويف امل��خ��ط��ط ال���ذي رسمه 
ف����ان ب���رش���م ي��ش��ب��ه ال��س��ب��ي��ل ب���واب���ة مسجد 
ص��غ��ري، ووج��ه��ه ص���وب ال��ج��ن��وب، وفوق 
ف��ت��ح��ة ال��س��ب��ي��ل ق�����وس م���زخ���رف���ة، ولوحة 
من الرخام قياسها 100×55 سم ، وعليها 
ثالثة أسطر من الخط النسخي العثماين 

الجميل بحروف كبرية هذا نصها:
أمر بإنشاء هذا السبيل املبارك موالنا 
ال��س��ل��ط��ان امل��ل��ك األع��ظ��م وال��خ��اق��ان املكرم 
مالك رقاب األمم سلطان الروم والعرب 
والعجم السلطان سليمان ابن السلطان 
س���ل���ي���م خ�������ان خ����ل����د ال�����ل�����ه م���ل���ك���ه وسلطانه 
بتاريخ عاشر شهر محرم الحرام يف سنة 
ثالثة وأربعني وتسمعمائة" )29 حزيران 
1536(، ويستقى السبيل من أنبوب يمتد 
إىل جانب الطريق الشمايل، ويتفرع من 
قناة السبيل، وكان هناك مسجد مقابل 
السبيل يف الجهة الجنوبية من الطريق، 
ل�����م ي���ع���د ل�����ه أث������ر ب���ع���د ت���وس���ي���ع ال����ط����ري����ق يف 
ال�����ق�����رن امل���������ايض. وك��������ان ال���س���ب���ي���ل يستعمل 

للوضوء والشرب للمصلني والسابلة.

جرافات الموت العسكرية تالحق الفلسطينيين في الضفة والقطاع
ق��ل��ق��ي��ل��ي��ة- م��ص��ط��ف��ى ص����ربي – اس���ت���خ���دام االح���ت���الل ل��ل��ج��راف��ات ال��ع��س��ك��ري��ة يف مهاجمة 
املتظاهرين وانتشال جثث الشهداء بطريقة مهينة يؤكد للقايص والداين استهتار االحتالل 

بالفلسطينيني أحياء وامواتا.
م����ش����ه����د ال�����ج�����راف�����ة ال����ع����س����ك����ري����ة ال�����ت�����ي ان����ت����ش����ل����ت ج����ث����ة ش����ه����ي����د يف ق�����ط�����اع غ��������زة أث����������ار غضب 

الفلسطينيني، كون جيش االحتالل يستهني  بكرامتهم .
املحلل السيايس من قطاع غزة صالح النعامي قال عن مشهد الجرافة العسكرية وهي 
تنتشل جثة الشهيد عىل الحدود مع ارايض عام 48: "قيام جيش االحتالل بنقل جثة أحد 
الشهداء الذين ارتقوا جنوب قطاع غزة بكف جرافة وبشكل وحيش يشري بطابع إجرام 

الكيان الصهيوين وبدائيته وإمعانه يف تجاوز أبسط القيم اإلنسانية وأكرثها رسوخا،
تخيلوا ردة فعل العالم "الحر" لو تم التعامل مع يهودي عىل هذا النحو، ويف املقابل 
أظهرت الحادثة عظمة أولئك األبطال الذين حاولوا بكل ما أوتوا من قوة إجالء الشهيد 

ونجحوا يف إجالء الجريح رغم الخطر الذي حاق بهم من كل جانب".
االع����الم����ي د. أم�����ني أب�����و وردة م���دي���ر م���وق���ع أص�������داء اإلع����الم����ي ي����ق����ول: "م���ش���ه���د الجرافة 
العسكرية وه��ي تتعامل م��ع اح��ي��اء يف كفر ق���دوم وش��ه��داء يف ق��ط��اع غ��زة يشكل صدمة 
لإلنسانية  يف كل العالم ويكشف مدى اإلرهاب اليومي الذي يعايشه الشعب الفلسطيني 
يف ك��ل لحظة، وه���ذا التعامل بالجرافة العسكرية يرتقي إىل تصنيف م��ا ي��ج��ري جريمة 
حرب، فالتعامل بهذه الطريقة ال يحدث إال من خالل مجموعات خارجة عن القانون 

ويتم تصنيفها ضمن املجموعات اإلرهابية".
وأضاف ابو وردة: "هذا املشهد أشاع القشعريرة واالشمئزاز من دولة تدعي انها دولة 
دي��م��ق��راط��ي��ة، ف��ف��ي ك��ف��ر ق����دوم اص��ي��ب م��ص��ور ص��ح��ف��ي وط��ف��ل م���ن ال��ص��خ��ور ال��ت��ي دفعتها 

جرافة عسكرية باتجاههم ونجو بإعجوبة، حتى أن سيارة االسعاف تعرضت ملثل هذا 
اإلرهاب وأصيبت بصخرة كبرية ".

مراد شتيوي منسق املسرية االسبوعية يف كفر قدوم يصف ما جرى من مهاجمة جرافة 
عسكرية ضخمة ملواطنني آمنني وعزل قائال :"هذا املشهد يؤكد ان جيش االحتالل صاحب 
ب��ص��م��ة اإلره������اب يف امل��ن��ط��ق��ة، ف���ق���رار م��ه��اج��م��ة م��واط��ن��ني ب��ي��ن��ه��م اط���ف���ال وك���ب���ار س���ن بجرافة 
تستخدم لخلع ال��ص��خ��ور ال��ك��ب��رية، ي��دل��ل ع��ىل العقلية القمعية ال��ت��ي يتعامل بها ضباط 
جيش االحتالل مع الفلسطينيني كما حدث مع جثمان الشهيد يف قطاع غزة، فالعقلية 
االج��رام��ي��ة واح���دة يف ك��ال امل��وق��ع��ني، وه���ذا يتطلب ت��دخ��ل ف���وري وع��اج��ل م��ن قبل اللجان 

الدولية للتحرك من اجل حماية الشعب الفلسطيني، فهذه جرائم حرب بامتياز".
إىل ذلك علق ناشطون عىل هذا التعامل العنصري مع الفلسطينيني بجرافات عسكرية 
تستخدم يف ال��ح��روب العسكرية.الناشط بشار القريويت ق��ال: "قمع املتظاهرين بجرافة 
عسكرية يف كفر قدوم وانتشال جثة شهيد بجرافة عسكرية يجعلنا يف مربع االستهداف 
الخطري واملباشر، فعملية القمع ليس لها سقف لدى عقلية ضباط جيش االحتالل، وهم 
يتعاملون بذات الطريقة، فحجتهم يف غزة ان هناك اسلحة تستهدفهم، ويف كفر قدوم 

ال توجد اسلحة كما يدعون سوى مسرية اسبوعية سلمية".
االع����الم����ي ن������واف ال���ع���ام���ر ق������ال: "ل���ي���س ه���ن���اك غ����راب����ة يف اس���ت���خ���دام االح����ت����الل للجرافات 
العسكرية ضد املدنيني العزل وجثث الشهداء، فاالحتالل استهدف قانا يف جنوب لبنان 
بقذائف مدفعية يف ملجأ للنساء واألطفال وكبار السن، واستخدم الفسفور الحارق يف 
حربه عىل غزة وحرق األخضر واليابس، ويف عام 2002م تم اقتحام شوارع املدن الفلسطينية 

بعملية السور الواقي وكانت دبابات املركفاه تهز أركان املنازل والحارات.

الصورة الصورة
حنظلة ويفٌّ لفلسطني، وهو لن يسمح يل أن أكون غري ذلك، إنه نقطة عرق من 

جبيني تلسعني إذا جال بخاطري أن أجنب أو أتراجع. -
 ناجي العيل

إن مصري القدس يعطي املسلمني اكرب ثقة وأمل يف أن ينتصر الحق عىل الباطل 
والطغيان.

 عمران حسني


