
االثنني 82011/9/5 أيــــــام فلسطينية

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة النقل والمواصالت

اإلدارة العامة لسلطة الترخيص

اعالن ترخيص مدارس سواقة
تعلن وزارة النقل والمواصالت عن نيتها ترخيص مدرسة سواقة في بلدة جناتا قضاء بيت لحم، 

وأخرى في بلدة ترقوميا قضاء الخليل ضمن الشروط التالية:
المرور  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )148( المادة  من  األول  بالبند  المحددة  الشروط  اواًل: 

الفلسطيني.
ثانيًا: أن يتم تسجيل المدرسة المرخصة كشركة لدى المراقب العام للشركات في وزارة االقتصاد 

الوطني.
ثالثًا: يلتزم من يتم منحه رخصة مدرسة بإحضار مركبتي تدريب على األقل صفر كيلومتر موديل 
اللون اذا كانت المركبتان من فئة الخصوصي. وإذا كانت إحدى مركبات التدريب  2011 أبيض 
شحن خفيف فيجب أن ال يقل عمرها عن ثالث سنوات عدا سنة االنتاج. أما باقي الفئات فيتم 

االلتزام بالعمر المحدد بالقرارات الصادرة ذات العالقة.
رابعا: لن يتم النظر بالطلب المقدم ما لم تتم تسمية اسم المدير المهني الذي يعمل بالمدرسة 
مهنية  وإدارة  تدريب  رخصة  ويحمل  والسلوك  السير  وحسن  متفرغًا  يكون  ان  يشترط  والذي 

للفئات التي سيتم التدريب عليها بالمدرسة المزمع ترخيصها.
ترخيص  المنوي  المنطقة  نفس  من  المدرسة  وصاحب  الطلب  مقدم  يكون  ان  يفضل  خامسًا: 
المدرسة فيها، ولن ينظر بالطلب اذا كان الطالب له مدرسة سواقة أخرى او شريك بمدرسة او له 

قريب من الدرجة األولى يملك مدرسة او شريكًا بها.
سادسا: تقدم الطلبات الى مديرية بيت لحم بالنسبة للمدرسة التي سيتم ترخيصها في بلدة 
جناتا وكذلك في مديرية الخليل بالنسبة للمدرسة التي سوف يتم ترخيصها في ترقوميا. على 
ان يبدأ بتقديم الطلبات بعد عطلة عيد الفطر اعتبارًا من 2011/9/7 ولنهاية الدوام مساء االربعاء 

2011/9/14 ولن ينظر بأي طلب بعد هذا االعالن.
سلطة الترخيص
وزارة النقل والمواصالت

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الصحة

نابلس

اعالن
عطاء رقم 2011/33

بناء مستودعات لمبنى وزارة الصحة في نابلس

تعلن وزارة الصحة عن طرح عطاء بناء مستودعات مبنى لوزارة الصحة في نابلس وذلك 

والخاصة  العامة  المرفقة  والشروط  الكميات  وجداول  والمواصفات  للمخططات  وفقًا 

بالمشروع-فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:

لجنة  لدى  ومصنفًا"  المقاولين  اتحاد  "لدى  مسجال  يكون  ان  المقاول  على  يجب   .1

التصنيف الوطنية في مجال األبنية بحيث ال يقل عن درجة تصنيف ال تقل عن درجة 

ثالثة وان يتم إرفاقها مع وثائق العطاء.

2. يجب على المقاول ان يكون مسجاًل "رسميًا" في دوائر الضريبة.

3. يجب على المقاول تقديم كفالة تأمين ابتدائي بقيمة 7500 شيكل )سبعة آالف 

وخمسمائة شيكل( وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 60 يومًا أو 

شيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.

4. االسعار بالشيكل وتشمل جميع الضرائب.

5. وزارة الصحة غير ملزمة بأقل االسعار وبدون إبداء االسباب.

6. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من العطاء 

من مقر وزارة الصحة وحدة التوريدات مقابل المحافظة/مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 

)200( شيكل أو ما يعادلها.

7. اخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 10 من يوم االربعاء الموافق 2011/9/7 مع العلم 

أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.

8. االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع في وزارة الصحة نابلس يوم الخميس 2011/8/25 

الساعة العاشرة صباحًا.

9. فتح المظاريف يوم االربعاء الموافق 2011/9/7 الساعة 10 صباحًا.

 2008 لعام  )12/50/09/م.و/س.ف(  رقم  الوزراء  مجلس  لقرار  العطاء  هذا  يخضع   .10

بتاريخ 2008/4/7 بشأن تعديل عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية.

11. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة وحدة التوريدات على تلفاكس رقم 2380060 

الدوام  ساعات  خالل  وذلك   2380147 تلفاكس  على  والحاسوب  الهندسة  وحدة  او 

الرسمي.

وزارة الصحة

اعالن طرح عطاء 
تنفيذ أشغال مطبات تهدئة السرعة في مواقع 

متفرقة في المدينة 
في  متفرقة  لمواقع  السرعة  تهدئة  مطبات  أشغال  تنفيذ  عطاء  طرح  عن  الله  رام  بلدية  تعلن 
الكميات  وجداول  والمواصفات  للمخططات  وفقًا  وذلك  م/2011/39،  ر  ب  رقم  عطاء  المدينة 
مراعاة  العطاء  لهذا  التقدم  في  الراغبين  فعلى  بالمشروع،  والخاصة  العامة  المرفقة  والشروط 

الشروط التالية: 
1. يجب على المقاول أن يكون شركة رسمية مسجلة لدى دوائر الضريبة ولديها فواتير ضريبية 

وشهادة خصم مصدر سارية المفعول.
2. يجب على المقاول تقديم كفالة تأمين ابتدائي كمبلغ مقطوع بقيمة " 2200 شيكل جديد"، 
بنكي مصدق وال تقبل  أو شيك  لمدة ال تقل عن 90 يوم  المفعول  بنكية سارية  وذلك بكفالة 
الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية،  وسيتم استبعاد كل عرض غير مرفق بالكفالة، و/أو اذا 

نقصت الكفالة عن القيمة المطلوبة، و/أو اذا كانت غير مستوفية الشروط.
3. األسعار شاملة لجميع أنواع الضرائب وعلى المقاول احضار خصم مصدر ساري المفعول ودفع 

جميع الضرائب والحصول على براءة ذمة من البلدية.
4. لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب.

5. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من وثائق العطاء من 
قسم العطاءات مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 100 دوالر أمريكي أو ما يعادله.

لقسم   2011/9/19 الموافق  االثنين  يوم  من  11 ظهرًا  الساعة  العطاءات  لتسليم  موعد  6. اخر 
العطاءات مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا الموعد.

7. االجتماع التمهيدي سيكون يوم االربعاء 14-9-2011 الساعة 11 صباحًا 
8. فتح المظاريف يوم االثنين الموافق 2011/9/19 الساعة 12 ظهرًا في مقر البلدية في جلسة علنية

9. رسوم اإلعالن في الصحف حتى احالة المشروع تقع على من يرسو عليه العطاء.
10. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة قسم العطاءات وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.

جانيــت ميخائيل
رئيسة بلدية رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
بلدية نابلس

إعالن استدراج عروض
تعلن بلدية نابلس عن استدراج عروض للعطاء التالي

عطاء تغيير أرضية السدة في المكتبة العامة
والخاصة  العامة  المرفقة  والشروط  الكميات  وجداول  والمواصفات  للمخططات  وفقًا  وذلك 

بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 

1. يجب على المقاول أن يكون مسجاًل "رسميًا" في دوائر الضريبة.

بنكية  بكفالة  وذلك  شيكل   )300( بقيمة  ابتدائي  تأمين  كفالة  تقديم  المقاول  على  يجب   .2

سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوم أو شيك بنكي مصدق أو مبلغ نقدي وال تقبل الشيكات 

الشخصية.

3. األسعار شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع أنواع الضرائب.

4. لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

5. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من العطاء من مقر 

البلدية خالل ساعات الدوام الرسمي

6. أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الخميس الموافق 2011/9/8 

في مقر البلدية مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.

10.فتح المظاريف يوم الخميس الموافق 2011/9/8 الساعة 12 ظهرا في مقر البلدية.

11.رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

12. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة بلدية نابلس/ شعبة العطاءات خالل ساعات الدوام الرسمي.
المهندس عدلي رفعت يعيش
رئيس بلدية نابلس

اعالن طرح عطاء توريد وتركيب رافعة هيدروليكية  
تعلن بلدية رام الله عن طرح عطاء توريد وتركيب رافعة هيدروليكية عطاء رقم  ب ر م/2011/40، 
وذلك وفقًا للمواصفات والشروط المرفقة العامة والخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم 

لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 
1. يجب على المقاول أن يكون شركة رسمية مسجلة لدى دوائر الضريبة ولديها فواتير ضريبية 

وشهادة خصم مصدر سارية المفعول.
2. يجب على المقاول تقديم كفالة تأمين ابتدائي كمبلغ مقطوع بقيمة "  2000 دوالر "، وذلك 
بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوم أو شيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات 
اذا نقصت  و/أو  بالكفالة،  النقدية،  وسيتم استبعاد كل عرض غير مرفق  المبالغ  أو  الشخصية 

الكفالة عن القيمة المطلوبة، و/أو اذا كانت غير مستوفية الشروط.
3. األسعار شاملة لجميع أنواع الضرائب وعلى المقاول احضار خصم مصدر ساري المفعول ودفع 

جميع الضرائب والحصول على براءة ذمة من البلدية.
4. لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب.

5. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من وثائق العطاء من 
قسم العطاءات مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 100 دوالر أمريكي أو ما يعادله.

لقسم   2011/9/19 الموافق  االثنين  يوم  من  الساعة 11 ظهرًا  العطاءات  لتسليم  موعد  6. اخر 
العطاءات مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا الموعد.

7. فتح المظاريف يوم االثنين الموافق 2011/9/19 الساعة 12 ظهرًا في مقر البلدية في جلسة 
علنية.

8. رسوم اإلعالن في الصحف حتى احالة المشروع تقع على من يرسو عليه العطاء.
9. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة قسم العطاءات وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.

جانيــت ميخائيل
رئيسة بلدية رام الله

اعالن طرح عطاء 
توريد أثاث وأجهزة لقصر رام الله الثقافي  

رقم  ب  عطاء  الثقافي.  الله  رام  لقصر  وأجهزة  أثاث  توريد  عطاء  عن طرح  الله  رام  بلدية  تعلن 
والخاصة  العامة  المرفقة  والشروط  الكميات  وجداول  للمواصفات  وفقًا  وذلك  م/2011/38،  ر 

بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 
1. يجب على المقاول أن يكون شركة رسمية مسجلة لدى دوائر الضريبة ولديها فواتير ضريبية 

وشهادة خصم مصدر سارية المفعول
2. يجب على المقاول تقديم كفالة تأمين ابتدائي كمبلغ مقطوع بقيمة " 4000 شيكل جديد"، 
تقبل  وال  بنكي مصدق  أو شيك  يوم  ال تقل عن 90  لمدة  المفعول  بنكية سارية  بكفالة  وذلك 
الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية،  وسيتم استبعاد كل عرض غير مرفق بالكفالة، و/أو اذا 

نقصت الكفالة عن القيمة المطلوبة، و/أو اذا كانت غير مستوفية الشروط
3. األسعار شاملة لجميع أنواع الضرائب وعلى المقاول احضار خصم مصدر ساري المفعول ودفع 

جميع الضرائب والحصول على براءة ذمة من البلدية
4. لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب

5. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من وثائق العطاء من 
قسم العطاءات مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 100 دوالر أمريكي أو ما يعادله

لقسم   2011/9/19 الموافق  االثنين  يوم  من  ظهرًا   11 الساعة  العطاءات  لتسليم  موعد  6. اخر 
العطاءات مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا الموعد

7. االجتماع التمهيدي سيكون يوم االربعاء 14-9-2011 الساعة 11 صباحًا 
8. فتح المظاريف يوم االثنين الموافق 2011/9/19 الساعة 12 ظهرًا في مقر البلدية في جلسة 

علنية
9. رسوم اإلعالن في الصحف حتى احالة المشروع تقع على من يرسو عليه العطاء

10. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة قسم العطاءات وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي
جانيــت ميخائيل
رئيسة بلدية رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات المركزية
لصالح  وزارة األشغال العامة واإلسكان

دعوة لتقديم عطاء
الالزمة  الهندسية  الخدمات  على  الحصول  واإلسكان  العامة  األشغال  وزارة  تنوي   -1

لتحضير الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء للمشروع المبين أدناه:

اسم المشروع                           تاريخ االجتماع التمهيدي      مكان االجتماع التمهيدي  رقم المشروع 
االثنين 2011/9/12         وزارة األشغال العامة واإلسكان   المدرسة الوطنية للوظيفة الحكومية   2011/09/66:1

نقابة  لدى  المصنفين  االستشاريين  واإلسكان  العامة  األشغال  وزارة  تدعو   -2
في  بعطاءاتهم  التقدم  إلى  المباني  إنشاء  أو  األبنية  عمارة  مجال  في  المهندسين 

مظاريف مغلقة لتنفيذ الخدمات المطلوبة في العطاء.
3- يمكن لالستشاريين الحصول على أية معلومات إضافية من وزارة األشغال العامة 

واإلسكان من اإلدارة العامة لألبنية على تلفون 022980206.
4- يمكن الحصول على نسخة من وثائق العطاء من دائرة العطاءات المركزية في مبنى 
وزارة األشغال العامة واإلسكان خالل ساعات الدوام الرسمي ابتداء من تاريخ 2011/9/5 
مقابل رسم غير مسترد بقيمة 200 شيكل للمناقصة الواحدة، يودع في بنك فلسطين 
المحدود لحساب إيرادات وزارة المالية – األشغال على حساب رقم 3001/219000/8 

في البنك.
5- يجب أن تكون العطاءات صالحة لفترة 90 يومًا بعد تاريخ فتح المظاريف. ويجب أن 
يرفق العطاء بتأمين )كفالة المناقصة( بقيمة 7500 شيكل كما ورد في وثائق العطاء.

العاشرة  الساعة  التمهيدي  االجتماع  للمشاركة في  االستشاريين مدعوون  6- جميع 
صباحًا حسب التاريخ والمكان المبينين في الجدول أعاله.

7- آخر موعد لتقديم عروض المناقصات الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم االثنين 
الموافق 2011/9/19.

العنوان: دائرة العطاءات المركزية
وزارة األشغال العامة واإلسكان

أم الشرايط – دوار األمين، البيرة – الضفة الغربية
تلفون: 0097222987888
فاكس: 0097222987890

دائرة العطاءات المركزية
مالحظة: رسوم اإلعالن على َمن يرسو عليه العطاء.

كتب محمد الجمل:

أكدت مصادر متعددة قيام الحفارات المصرية المنتش���رة في الجانب 

اآلخر من الش���ريط الحدودي جنوب محافظة رفح بإغالق وردم العديد من 

األنفاق، وقطع خطوط أنفاق أخرى.

وقال العديد من مالكي األنفاق والعاملين فيها: إن الحفارات المصرية 

واصلت الحفر عل���ى أعماق كبيرة في أماكن تكث���ر فيها األنفاق، خاصة 

قبالة مخيم يبنا وقرب بوابة صالح الدين الحدودية.

وأوضح���وا أن مزيدا من الحف���ارات وصلت المنطق���ة الحدودية، أمس، 

وانضمت إلى حفارات تواصل العمل منذ عدة أيام في تلك المنطقة.

وبينوا اس���تنادا إلى روايات ش���ركاء مصريين أن قوات األمن المصرية 

تس���تعين بآالت ومع���دات حديثة في الكش���ف عن األنف���اق، كما تنفذ 

عمليات تمشيط للوصول إلى فتحاتها.

وكان العديد من مالكي األنفاق اتخذوا سلسلة من اإلجراءات االحتياطية 

لحماية أنفاقهم من التدمير.

وأك���د أحدهم أن���ه طلب من ش���ريكه المصري إغالق فتح���ة النفق في 

الجانب اآلخر بالرمال حتى ال يتم اكتشافه.

وأوضح "أب���و إبراهيم" أن إيقاف العمل في النف���ق فترة مؤقتة أفضل 

بكثي���ر من تدميره، الفتا إل���ى أن األنفاق العاملة عادة ما تكون س���هلة 

االكتشاف، نظرا لورود البضائع إليها.

أم���ا المواطن محمود عثمان، ويعمل في نفق قرب حي البرازيل، فأكد أن 

مال���ك النفق الذي يعمل فيه قام بإحداث فتحات عدة في أماكن متفرقة 

ف���ي األراضي المصرية، بغية إبقاء النفق يعمل حتى لو تم تدمير إحدى 

الفتحات.

وقال عثمان: إن مالك النفق جهز ش���واالت م���ن الرمل إلغالق أية فتحة 

يتم اكتش���افها، خوفا من دخول الحجارة إلى جسم النفق حال اكتشاف 

إحدى الفتحات.

وأوض���ح أن مالكي أنفاق أخرى قام���وا بإجراءات مماثلة، في حين  قلص 

آخ���رون العمل في أنفاقهم واقتصروه على فترات الليل فقط في محاولة 

لحمايتها.

وأك���د "أبو أحمد" الذي يعمل في مجال التهريب أن اإلجراءات المصرية 

األخي���رة ألحقت ضررا بنحو 25 نفقا عاملة، إما عن طريق تدميرها أو إجبار 

مالكيها على إيقاف نشاطها.

وأبدى العدي���د من العاملين في مجال التهري���ب مخاوف متزايدة من 

الحملة المصرية في الجانب اآلخر من الحدود، التي تعتبر األوسع واألكبر 

منذ الثورة المصرية.

وأك���دوا أن عمليات التهريب تأثرت بصورة س���لبية في بعض المناطق 

خاصة تلك التي تتواجد فيها الحفارات، كما تس���ود مخاوف كبيرة لدى 

العديد من المواطنين ومالكي األنفاق خش���ية أن تسفر الحملة عن إغالق 

األنفاق بصورة نهائية.

وأوضح "إس���ماعيل" ويعمل في نفق لتهريب الوقود أن أكثر ما يخيف 

المواطني���ن والتجار انقطاع إمدادات الوق���ود المصري الذي يعتمد عليه 

الغزيون بصورة كلية.

وأكد ش���اب يعمل في نفق لتهريب مواد البن���اء وجود مخاوف من منع 

األس���منت والحصمة وحديد البناء من دخول القطاع، ما يعني شلل قطاع 

البناء بصورة كاملة في ظل استمرار منع إسرائيل إلدخال تلك المواد من 

خالل المعابر.

ورغم وجود الحفارات والتأكيدات الفلسطينية بشأن إغالق وتدمير عدد 

م���ن األنفاق إال أن الس���لطات المصرية أكدت في أكث���ر من تصريح عدم 

وجود خطة إلغالق أنفاق التهريب.

يش���ار إلى أن معلومات رش���حت عن نية الجيش المصري إلغالق بعض 

األنفاق التي وصفها بأنها تضر األمن المصري.

رفـــح: مـصـــر تـدمـــر الـعـديـــد مـــن األنـفــاق 
 فلسطينية لحمايتها من اإلغالق

ٌ
ومحاوالت

ســلفيت : مركز شــمس ينظم ورشة حول 
ترسيخ ثقافة الوعي القانوني في المجتمع
سلفيت – "األيام": أكد مش���اركون في ورشة عمل حول الواسطة وتكافؤ الفرص 
وعالقة ذلك بالفساد نظمها مركز حقوق اإلنسان والديمقراطية بالتعاون مع بلدية 
كفر الديك بمحافظة س���لفيت، أمس، أن ترسيخ ثقافة الوعي القانوني وتعزيزها 

في المجتمع هي المدخل األساسي لمكافحة الفساد وحماية حقوق اإلنسان.
وتأتي الورش���ة ضمن أنش���طة مش���روع المثل الش���عبي ودوره في مكافحة 

الفساد والممول من االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة )أمان(.
وحضر الورش���ة رئيس بلدية س���لفيت جمال الديك وممثلون عن مؤسسات 

المجتمع المدني في المحافظة.
وبي���ن الدكت���ور عمر رحال م���ن مرك���ز "ش���مس"، أن "العلم���اء والمفكرين 
المتخصصين في علم االجتماع وعلم النفس يرجعون تفش���ي الفساد في أي 
مجتم���ع إلى أزمات خلقية، وخلخلة في منظومة القيم، تعكس خلاًل في القيم، 
وانحرافًا في االتجاهات عن مستوى الضوابط والمعايير التي استقرت عزمًا أو 

تشريعًا في حياة الجماعة وشكلت البناء القيمي في كيان الوظيفة العامة".
م���ن جانبه ق���ال المدرب بش���ار الديك، إن "مب���دأ تكافؤ الف���رص هو إتاحة 
ظروف وش���روط ومعايير موحدة أمام جميع المواطنين من اجل حصولهم على 
استحقاقات متماثلة تتناس���ب مع كفاءة كل منهم ونزاهته وإبداعه وقدرته 
على تقديم أعمال ذات مردودات ايجابية للوطن، بحيث تتعادل الحقوق نسبيًا 

مع الواجبات، بما يؤدي لشيوع أعلى حدود العدالة بين المواطنين".
وفي نهاية اللقاء أوصى المش���اركون بضرورة "النه���وض بثقافة المجتمع، 
لتكون قادرة على الدفع باتجاه التغيير، إذ إن ثقافة المجتمع هي المس���ؤولة 
عن األنماط السلوكية واالتجاهات الفكرية السائدة في ذلك المجتمع، ولذلك 

فإن تغيير ثقافة المجتمع هي نقطة االنطالق نحو التغيير".

رفح: إصابة شاب بصعقة 
كهربائية في نفق للتهريب

رفح - محمد الجمل : أصيب شاب بصورة بالغة جراء تعرضه لصعقة كهربائية 
داخل نفق للتهريب جنوب رفح، ظهر أمس.

ووفق���ًا لمصادر متعددة فإن المواطن حس���ان البدرس���اوي )22 عامًا( أصيب 
داخ���ل نفق بالقرب من بوابة صالح الدي���ن نتيجة تماس كهربائي حدث خالل 

إصالح شبكة لإلنارة داخل النفق.
من جانبها، أوضحت مصادر طبية في مستش���فى الشهيد أبو يوسف النجار 
بمحافظة رفح أن المواطن البدرس���اوي وهو من س���كان بلدة القرارة بمحافظة 
خان يونس وصل المستش���فى وهو في حالة خطيرة جراء الصعقة، وقدمت له 

اإلسعافات الالزمة وحول إلى مستشفى غزة األوروبي الستكمال العالج.
يذك���ر أن الصعقات الكهربائية داخل األنفاق توص���ف بأنها حوادث قاتلة 

نظرًا ألن معظم األنفاق تستخدم كهرباء عالية التردد )3 فاز(.

بيت الهيا: تدشين نصب 
تذكاري للشهداء المصريين

غزة- خليل الشيخ: دشنت الحكومة المقالة في محافظة شمال غزة، أمس، نصبا 
تذكاريا لشهداء مصريين قضوا بنيران قوات االحتالل خالل عملية ايالت.

وعق���د وزير الداخلية بالحكوم���ة المقالة فتحي حماد مؤتم���را صحافيا على 
هامش حفل التدش���ين الذي أقيم عند دوار الشيخ زايد في بيت الهيا، تحدث 

فيه عن تضحيات الشعب المصري، وبسالته أمام العدوان اإلسرائيلي.
وش���ارك عدد من النواب وشخصيات اعتبارية وممثلون عن القافلة اإلفريقية 

ومواطنون في افتتاح النصب التذكاري الذي كتب عليه أسماء الشهداء.
وقال حماد في معرض حديثه: إن غزة تشكل رأس حربة ألمن مصر وعقيدتها، 

مؤكدا أن أمن وسالمة مصر من أمن وسالمة فلسطين وقطاع غزة.
من جانبه، ألقى عبد الحميد خبير نائب رئيس القافلة اإلفريقية  كلمة خالل 
المؤتمر الصحافي، اعتبر فيها أن التغير الذي يحدث في الش���رق األوسط أثر 

بشكل إيجابي على فلسطين عامة، وعلى مواطني غزة بشكل خاص.

الـربـيـع الـعـربـي والـنـفـــط
علي الخليلي

بتسارع ش���ديد، يزداد الوضع الملتهب في ليبيا، اقترابًا 

يكاد يصل إلى حد التماهي، من ش���كل الوضع المتفجر في 

العراق. وال بد أن الث���روات النفطية الهائلة التي يمتلكها 

ه���ذان الَبلدان، هي العامل األكثر ب���روزًا في تحديد معالم 

هذا التشابه المفزع بينهما. فقد سبق أن تهافتت الواليات 

المتحدة والدول األوروبية على النفط العراقي، تحت مظلة 

إنهاء حكم صدام حسين، وإنش���اء نظام جديد مدعوم من 

قبلها، كانت تحس���ب أنه س���يكون قادرًا عل���ى الثبات في 

مواجهة فل���ول النظام الس���ابق، حتى دحر ه���ذه الفلول، 

والخ���الص منها. وجرى التهافت ذاته عل���ى النفط الليبي، 

تحت مظلة يمكن القول إنها "طبق األصل" لس���ابقتها، في 

سياق حسبان مطابق أيضًا.

ولكن ح���ال ليبيا الجديد يج���يء في إطار ربي���ع الثورات 

العربي���ة، بع���د نجاح ثورت���ي تون���س ومصر، عل���ى وجه 

الخصوص. فكيف لهذا الحال الليبي أن يتش���ابه مع الوضع 

العراقي الذي كان قد جاء في إطار مغاير تمامًا، قبل سنوات 

عجاف من حلول هذا الربيع؟

إلى ذلك، كان م���ن المفترض، وفق النمط الذي أنش���أته 

الثورات العربية الشبابية، في الوعي العربي الشعبي، بشكل 

ع���ام، أن تكون ثورة ليبيا، امتدادًا تلقائيًا لثورتي جارتيها 

من غربها إلى ش���رقها، تونس ومص���ر. إال أن الجغرافيا من 

جانب، وخبرة نتاج الثورة ف���ي هاتين الجارتين، من جانب 

آخ���ر، غابتا عن ح���ال ليبيا، ولم توفرا الق���درة، أو لم تصنعا 

النض���ج الكافي، لمثل ذلك االمتداد. وكانت المحصلة لهذا 

الغياب، عزل الجيرة الجغرافية عن التأثير، والقفز بالمقابل، 

إلى نتاج التمزق العراقي. 

هل يجوز بالتالي، أن نك���رر المقولة المكررة بذاتها، عبر 

غالبي���ة المواق���ف واآلراء، أن النف���ط كان أق���وى من جميع 

العناصر والعوامل التي تتفاعل داخل الربيع العربي؟

م���ن البداهة أن تحتل هذه المقول���ة أهمية متقدمة في 

التحليل. فهي األكثر انس���جامًا مع تاريخ المنطقة. أو على 

األق���ل، مع تاريخ النف���ط فيها. غير أنه���ا ال تمثل المحرك 

األساس في آليات الربيع العربي الراهن ذاته. ولعل األصح، 

أنها تأتي بالمعنى الس���لبي لمتابعة بوصلة هذا المحرك. 

أي أنها تقوم على تش���ويه هذه البوصلة، وصواًل إلى خنق 

الربيع كله، ضمن شعارات والفتات إعالمية شتى. وبكلمات 

أخرى، إنها تؤَس���س عل���ى اختطاف الث���ورات، بخاصة في 

المواق���ع النفطية، ما كان منها إلى حينه، وما هو متوقع أن 

يكون آجاًل أو عاجاًل، في بقيتها.

ال يتزام���ن ح���ال ليبيا على أي���ة حال، م���ع ثورتي تونس 

ومصر فحس���ب، وإنما أيض���ًا مع ثورتي���ن متواصلتين في 

اليمن وس���وريا، وهما َبلدان غير نفطيين. فماذا يعني هذا 

التزامن، فوق ما يعنيه أصاًل، من حيوية الحراك الش���عبي، 

داخل آليات الربيع العربي الثوري؟ 

المعن���ى األول يتمثل بالطاقة الكبي���رة لهذا الربيع على 

التمدد والتواصل، من بلد إلى آخر، دون التوقف عند العامل 

النفطي، أو دون رضوخه له. إال أن معناه الثاني والمباش���ر، 

يبرز على الفور، عل���ى مدى خط معاكس لألول. وهو يتمثل 

بوضوح، في عدم حص���ول "التهاف���ت" األميركي-األوروبي 

للتدخل الس���ريع في ش���أن هذين البلدين غير النفطيين. 

أي أن انتف���اء وجود المصالح النفطية ألهل هذا "التهافت" 

فيهما، نفى بدوره، الرغبة القوية والسريعة بالتدخل. وإذا 

قيل إن بقاء الحراك الس���وري على طابعه الس���لمي، بعدم 

انجرافه إلى الثورة المس���لحة، كما انجرفت ليبيا، إلس���قاط 

النظ���ام، يقف وراء لج���م تلك الرغب���ة األميركية-األوروبية 

بالتدخ���ل العس���كري، فإن الح���راك اليمني لم يس���لم من 

اس���تخدام السالح بمختلف أش���كاله، ضد النظام، ولم يجد 

ف���ي آن، من يدفع له بتلك الرغب���ة إلى مفصل التفعيل في 

شأنه. 

أما المعنى الثالث، واألهم ف���ي هذا التزامن، فهو البحث 

الج���اد عن مضمون الرد الصحيح للس���ؤال المتعلق بمصير 

الربيع العربي، ماذا يكون؟ وكيف؟ وهو يجد نفسه مشتعاًل، 

بين النفط والمتهافتين عليه من جهة، وبين حقوق شعوبه 

بالحرية والكرامة واألمن والتطور، من جهة ثانية.
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