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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
اأدى احل�س��ار املفرو�ض على قطاع غزة واإجراءات االحتالل 
التع�سفي��ة على دخول وخروج الب�سائ��ع واملنتجات من واإىل 
غ��زة، اإىل ت�س��دع وانهي��ار يف االقت�س��اد الفل�سطين��ي بغزة، 

نتيجة حتكم ا�سرائيل يف حركة املعابر والتجار وامل�ساريع.

ومل تتوق��ف ا�س��رائيل عن��د هذا احل��د، حيث متن��ع اإدخال 
اآالف االأ�س��ناف م��ن الب�س��ائع وامل��واد بحجة اأنه��ا تدخل يف 
�س��ناعة االأغرا�ض الع�س��كرية واالأنفاق واأي�س��ا اال�ستخدام 
امل��زدوج.  تاج��ر اخل�س��ار اأبو ح�س��ان اأبو �س��فر والذي يقوم 
بت�س��دير منتجاته عرب معرب كرم اأبو �س��امل، يقول للراأي:" 

اإن��ه يقوم بت�س��دير الكث��ر م��ن اخل�س��راوات والفواكه عرب 
املع��رب اإىل داخل اأرا�س��ي 48 ومناطق ال�س��فة الغربية دون 
اأي اإجراءات قا�سية اأو �سارمة معهم"، مو�سحا اأن االحتالل 

مين��ع ي�س��مح باإدخ��ال بع���ض اخل�س��ار من 
11بينها البن��دورة والباذجن��ان واإىل جانبها 

التضييق على التجار..
أداة إسرائيلية لتدمير االقتصاد بغزة
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

للتواصل  على العناوين اآلتية:
alraygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

غزة-الراأي- فل�سطني عبد الكرمي
حياته��م  اأن  �س��بان  ثالث��ة  يعتق��د  مل 
اأح��د  يف  االأر���ض  ركام  حت��ت  �س��تنتهي 
االأنف��اق التجاري��ة جن��وب قط��اع غزة، 
وهم يبحثون عن لقمة العي�ض الأطفالهم 
الذي��ن ينتظ��رون اآباءه��م عل��ى اأحر من 

اجلمر. 
عب��د اهلل ولي��د النام��ويل )23 عام��ا(، 
و�سالمة �س��ليمان اأبو �سو�سة )24 عاما(، 
وعبي��د حمم��د ال�س��ويف )25 عاما(، هم 
اآخر �س��حايا االأنف��اق والبحث عن لقمة 
العي���ض املغم�س��ة بال��دم والدم��وع، عقب 
تعر�س��هم لالختناق بغازات داخل النفق 

الذين كانوا متواجدين فيه.  
والبطال��ة  ال�س��عبة  الظ��روف  ودفع��ت   
نتيج��ة احل�س��ار املفرو���ض عل��ى غ��زة، 
اإىل  الفل�س��طيني  ال�س��باب  م��ن  الكث��ر 
التهري��ب  اأنف��اق  يف  للعم��ل  التوج��ه 
احل��دودي  ال�س��ريط  عل��ى  املنت�س��رة 
الفا�س��ل ب��ني مدينة رف��ح الفل�س��طينية 
لقم��ة  ع��ن  بحث��ًا  امل�س��رية،  ونظرته��ا 

العي�ض. 
وح�س��دت االأنفاق االأر�س��ية املمتدة على 
ط��ول احل��دود جنوب قط��اع غ��زة اأرواح 
املواطن��ني، دفعته��م ظ��روف  م��ن  املئ��ات 
احل�س��ار االإ�س��رائيلي للعمل لتلبية قوت 
اأ�س��رهم رغ��م علمهم امل�س��بق بخطورة ما 

يقدمون عليه. 
مدير موؤ�س�س��ة ال�س��مر حلقوق االإن�س��ان 
خلي��ل اأب��و �س��مالة، اأع��رب ع��ن قلقه من 
ت�س��اقط املزيد من ال�س��حايا من العاملني 
يف االأنفاق، م�س��ددًا عل��ى اأن هذه االأنفاق 
باتت تودي باأرواح العديد من املواطنني. 
ودع��ا اأب��و �س��مالة اإىل �س��رورة توحي��د 
الفل�س��طينية  احلكومت��ني  ب��ني  اجله��ود 
وامل�س��رية الإنهاء مربرات حف��ر االأنفاق، 

وا�س��تخدامها لنقل الب�س��ائع وم�ستلزمات 
احلي��اة اليومية للقطاع املحروم منها منذ 

اأكرث من عامني.
 ووف��ق م��ا ذك��ره يف حديث��ه ف��اإن ذل��ك 
يتحق��ق بالعمل اجل��اد واحلثيث على فتح 
املعاب��ر التجاري��ة، ومع��رب رف��ح باعتباره 
الع��امل  عل��ى  للقط��اع  الوحي��د  املتنف���ض 

اخلارجي.

 مهنة المخاطر 
من جهته؛ راأى اأ�س��تاذ العلوم االقت�سادية 
يف جامعة االأزهر معني رجب، اأن كل مهنة 
لها خماطر وم�ساكل وظروف خا�سة فيها، 

لك��ن العم��ل يف االأنف��اق ل��ه طبيع��ة عمل 
كث��رة وخطرة، واأن العمل فيها بطريقة 
اأجه��زة  اأي  فيه��ا  ولي���ض  منتظم��ة  غ��ر 

حديثة اأو طرق حماية اآمنة. 
وقال رج��ب "لل��راأي" :" اإن وجود االأجر 
املرتف��ع مقارنة باالأعم��ال االأخرى يدفع 
الكث��ر من ال�س��باب يف قطاع غ��زة نتيجة 
للح�س��ار للعم��ل يف جم��ال االأنف��اق، اإىل 
جان��ب ع��دم وج��ود فر���ض عم��ل متاحة 

ومتوفرة اأمام ال�سباب واخلريجني ". 
ولفت اإىل اأنه من املفرت�ض اأن يكون هناك 
جهات خمت�س��ة لالإ�س��راف عل��ى مثل هذه 
االأماك��ن" االأنف��اق" وتوفر �س��بل االأمان 
وجتني��ب العم��ال التعر�ض لالإ�س��ابات اأو 

الوفاة.
 ويتجه الكثر من ال�سباب والعاطلني عن 
العم��ل لتجارة النف��اق والعم��ل فيها اإىل 
ظ��روف احل�س��ار واالحتالل واالنق�س��ام 
الت��ي  االأم��ور  الداخل��ي،  الفل�س��طيني 
فر�س��ت عل��ى املواط��ن املقه��ور والغلب��ان 
اتب��اع اأ�س��اليب خمتلف��ة للح�س��ول عل��ى 

لقمة العي�ض باأي طريقة. 
منطق��ة  يف  االأنف��اق  مئ��ات  وتنت�س��ر 
ت�س��تخدم  حي��ث  احل��دودي،  ال�س��ريط 
لتهريب املواد الغذائية والب�س��ائع ومواد 
البن��اء الت��ي حتظ��ر اإ�س��رائيل دخوله��ا 

لقطاع غزة . 

ال مبررات 
بدوره��ا قال��ت حرك��ة حما���ض:" اإن��ه ال 
يوجد اأي مربر ال�س��تمرار م�سر با�ستخدام 
اأ�ساليب خطرة يف التعامل مع �سكان قطاع 
غ��زة املحا�س��رين، وذل��ك بع��د ا�ست�س��هاد 
ثالث��ة ُعم��ال اختناًقا بالغ��از داخل اأحد 

االأنفاق التجارية بني م�سر وغزة". 
وا�س��تنكرت احلركة قت��ل العم��ال بالغاز 
اأثن��اء بحثه��م عن لقم��ة عي�س��هم يف ظل 
احل�س��ار اخلان��ق الذي يتعر�ض له �س��كان 
غزة، متقدمة بكل م�س��اعر احلزن واالأمل 

بالعزاء واملوا�ساة اإىل اأهاليهم.
ب�س��رورة  امل�س��رية  ال�س��لطات  وطالب��ت 
فتح معرب رفح ب�س��كل دائ��م الإنهاء معاناة 
غزة واأهله��ا، موؤكدة حق �س��عبنا بالعي�ض 
بحري��ة وكرام��ة كباق��ي �س��عوب العامل، 
داعي��ة املجتمع ال��دويل بالتدخل الإنهاء 

احل�سار الظامل على القطاع.
وكان ثالث��ة عم��ال ق��د توف��وا واأ�س��يب 
خم�س��ة اآخري��ن، ي��وم اجلمع��ة املا�س��ية 
اإث��ر اختناقه��م بالغاز ال�س��ام داخل اأحد 
االأنفاق اأ�س��فل ال�سريط احلدودي جنوب 

مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
 جدي��ر بالذك��ر اأن��ه بالرغم م��ن معرفة 
ع��ن  والعاطل��ني  ال�س��باب  م��ن  الكث��ر 
العم��ل ب��اأن التنقيب يف النف��اق قد يودي 
بحي��اة الواح��د منه��م، اإال اأنه��م بالرغم 
م��ن ذل��ك اأ�س��روا ع��ن البح��ث ع��ن لقمة 
عي�ض اأطفالهم كي ال ي�س��عروا بالتق�س��ر 
جتاهه��م، فنزل��وا اإىل باط��ن االأر�ض لعل 
احلياة تبت�س��م لهم من العم��ق، فمنهم من 
ع��اد �س��ليما الأهل��ه ومنه��م م��ن ورث اهله 
ح�س��رة عق��ب وفات��ه ومنهم م��ن ال يزال 
يعاين ب�سبب اإ�سابة مزمنة، وكل ذلك من 

اأجل البحث عن لقمة العي�ض.

غزة –الراأي
وزارة  اأجرت��ه  لل��راأي  ا�س��تطالع  نتائ��ج  اأظه��رت 
الداخلي��ة- ال�س��ق امل��دين ، درج��ة كب��رة م��ن ر�س��ا 
املواطن��ني ع��ن اخِلدم��ات املقدم��ة له��م م��ن موظف��ي 
مديري��ات وزارة الداخلي��ة يف حمافظ��ات فطاع غزة 

اخلم�سة.
واأو�س��حت نتائ��ج اال�س��تطالع ال��ذي اأعدت��ه وح��دة 
التخطيط والتطوير يف وزارة الداخلية ر�سا اجلمهور 
ع��ن اخلدم��ة املقدم��ة م��ن وزارة الداخلي��ة بن�س��بة 
املواطن��ني  ر�س��ا  درج��ة  بلغ��ت  ح��ني  يف   ،87.02%
ع��ن اأداء موظف��ي وزارة الداخلي��ة و�س��لوكهم ومظهر 

املوظفني ما ن�سبته 87.77%.
م��ن   85.96% اأن  ال��راأي  ا�س��تطالع  نتائ��ج  ن��ت  وَبيَّ
اجلمهور را�سون عن اأداء وزارة الداخلية ب�سكل عام.
واأف��ادت نتائج اال�س��تطالع اأن %89.46 من اجلمهور 
قالوا :"اإن وزارة الداخلية ُتنجز الوثائق الر�س��مية 
اأك��د  بج��ودة ودق��ة عالي��ة وب��دون اخط��اء ؛فيم��ا 
%86.37 م��ن اجلمهور اأن الوقت امل�س��تغرق الإجناز 

املعامالت يف وزارة الداخلية منا�سب جدًا".

مستوى عالي
واأ�س��ارت اإىل اأن %83.04 م��ن اجلمه��ور قال��وا :"اإن 
املوقع اجلغرايف لتقدمي اخلدمة منا�س��ب، فيما اأبدى 

الع��ام  بامل�س��توى  اإعجاب��ه  اجلمه��ور  م��ن   83.94%
لنظافة مرافق وزارة الداخلية".

وقال %84.47 من اجلمهور :"اإن اأماكن وا�سرتاحات 
االنتظ��ار يف وزارة الداخلي��ة منا�س��بة ؛فيما 79.72 
اللوحات اخلارجي��ة املثبتة يف مرافق  اأن  % اأو�س��ح 
وزارة الداخلي��ة ه��ي الت��ي اأر�س��دتهم ملوق��ع تق��دمي 

اخلدمة".

التعامل مع الجمهور
ن��ت نتائ��ج اال�س��تطالع اأن %90.05 من اجلمهور  وَبيَّ
قال��وا :اإن موظ��ف وزارة الداخلي��ة ال يغ��ادر مكتب��ه 
يف �س��بيل تق��دمي خدم��ة اأف�س��ل للمواط��ن، كم��ا قال 
%90.27 م��ن اجلمه��ور :" اإن املظه��ر العام ملوظف 

وزارة الداخلية حمرتم والئق .
وراأى 89.02 % م��ن اجلمه��ور اأن موظ��ف الداخلي��ة 
يتعام��ل م��ع اجلمه��ور بلط��ف وب�سا�س��ة"، فيم��ا اأك��د 
%85.90 م��ن اجلمه��ور اأن وزارة الداخلي��ة ُتعم��ل 
مبب��داأ امل�س��اواة يف تعامله��ا م��ع اجلمهور الفل�س��طيني 

بكافة اأطيافه.
واأظه��رت النتائ��ج اأن %84.04 م��ن اجلمه��ور اأكدوا 
�س��كوى  اأو  اق��رتاح  اأو  اأي مالحظ��ة  تق��دمي  �س��هولة 

للجهات امل�سوؤولة يف وزارة الداخلية.
وع��ربَّ %86.52 م��ن جمه��ور وزارة الداخلي��ة ع��ن 

�س��هولة احل�س��ول على املعلوم��ات املتعلق��ة باخلدمة، 
يف ح��ني ق��ال 86.20 % من اجلمه��ور : اإن اإجراءات 

تقدمي اخلدمة يف وزارة الداخلية متتاز بالب�ساطة.

تحليل 623 استبانة
ومت تنفيذ اال�س��تطالع من خالل ق�س��م ا�س��تطالعات 
ال��راأي ب��االإدارة العام��ة للعالق��ات العام��ة واالعالم 
التخطي��ط  وح��دة  وباإ�س���راف  الداخلي��ة  ب��وزارة 
والتطوي��ر بالوزارة خ��الل الفرتة الزمني��ة من -17
25/01/2017م.. وق��د مت حتليل 623 ا�س��تبانة 
مت توزيعه��ا على املتعاملني يف مكاتب االأحوال املدنية 
مبديري��ات ومكات��ب وزارة الداخلي��ة يف حمافظ��ات 

قطاع غزة.
واعتم��دت وزارة الداخلية على التحليل االإح�س��ائي 
راأي  ا�س��تطاع  نتائ��ج  عل��ى  للح�س��ول  لال�س��تبيانات 
جمهوره��ا من خ��الل اإدخ��ال اال�س��تبيانات على جهاز 
الكمبيوت��ر، ومراجع��ة االإدخال ب�س��كل �س��ليم؛ ، ومت 
وكتاب��ة  واملخت�س��ني  امل��دراء  م��ع  النتائ��ج  مناق�س��ة 

التقرير النهائي لها.

تحقيق معايير الجودة
وتتويج��ًا له��ذا العمل الوطني العظي��م عقدت وحدة 

التخطي��ط والتطوير ب��وزارة الداخلية �س��باح اأم�ض 
تو�س��يات  ومناق�س��ة  لعر���ض  عم��ل  ور�س��ة  االثن��ني 
ا�س��تطالع راأي املواطن��ني وقيا���ض الر�س��ا لديه��م عن 

اخلدمات التي يتلقونها من مديريات الوزارة.
ويف هذا ال�س��دد، اأكد وكيل وزارة الداخلية امل�س��اعد 
اأ. ماهر اأبو �س��بحة خالل اللقاء بالوكالء امل�ساعدون 
وامل��دراء العام��ون عل��ى اأهمي��ة اال�س��تطالع ودوره يف 
م�سرة التح�سني امل�ستمر لالرتقاء باأداء عمل الوزارة 
لتحقي��ق اأف�س��ل معاير اجل��ودة يف تق��دمي اخلدمات 
للمواطن��ني باعتباره��م اللبنة االأ�سا�س��ية التي يقوم 

عليها العمل احلكومي.
موؤ�سر لل�سورة الذهنية اجليدة

بدوره، اأو�سح مدير عام وحدة التخطيط والتطوير، 
اأ. �س��الح االأ�سقر اأن نتائج ا�ستطالع راأي جمهور وزارة 
الداخلي��ة موؤ�س��ر ُيعرب عن ال�س��ورة الذهنية اجليدة 
املوج��ودة ل��دى املتعاملني مع ال��وزارة، والبد اأن يكون 
هذا اال�ستطالع نقطة انطالق لدعم وموا�سلة عملية 

التح�سني يف كافة جماالت عمل وزارة الداخلية.
باإدارته��ا  امل��دين  ال�س��ق   - الداخلي��ة  وزارة  وُتعت��رب 
املختلف��ة خا�س��ة االأح��وال املدني��ة م��ن املوؤ�س�س��ات 
احلكومي��ة املرتبط��ة ب�س��كل كبر بعم��وم اجلمهور ملا 
تقدمه من خدمات ت�سمل كافة مراحل حياة املواطن 

من امليالد وحتى الوفاة.

أكثر من 86% أكدوا أن الوقت المستغرق إلنجاز المعامالت مناسبالعمل في أنفاق غزة..قبور محفورة بأيدي روادها
استطالع: أكثر من %87 من الجمهور راضون عن الخدمة المقدمة من وزارة الداخلية

أبو صبحة: االستطالع يدفع بتحقيق 
أفضل معايير الجودة في تقديم الخدمة

األشقر: االستطالع مؤشر ُيعبر 
عن الصورة الذهنية الجيدة للمتعاملين مع الداخلية
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غزة- الراأي
ينهم��ك الطلب��ة يف ح��ل التماري��ن املتنوعة يف 
واحل��روف  واجلم��ل  الكلم��ات  تركي��ب  جم��ال 
الفق��رات  م��ن  للعدي��د  ال�س��ليمة  والق��راءة 
القرائية املوجودة يف الكتاب الذي بني اأيديهم 

وذلك مب�ساعدة معلمهم
ه��ذا ه��و ح��ال 60 طالبًا م��ن مدر�س��ة اأن�ض بن 
مال��ك االأ�سا�س��ية مبديرية غرب غ��زة والذين 
يخ�س��عون لربنامج االأمل لدعم تعليم القراءة 

والكتاب��ة وه��و برنام��ج �س��رعت وزارة التعليم 
بغزة بتطبيقه خالل الف�س��ل الدرا�سي احلايل 
 5000 وي�س��تهدف  حكومي��ة  50مدر�س��ة  يف 
طال��ب وطالب��ة م��ن ال�س��فوف الراب��ع وحت��ى 

ال�ساد�ض.
الطال��ب حممود  من ال�س��ف اخلام�ض مبدر�س��ة 
اأن���ض ب��ن مالك عرب عن �س��عادته بامل�س��اركة يف 
ه��ذا امل�س��روع، موؤك��دًا اأنه يعاين من م�س��كلة يف 
القراءة وب��داأ ميار�ض ن�س��اطات قرائية ، الفتا 

اإىل اأنه �سيبذل كل جهده لتحقيق النجاح.
الطلب��ة  اأن  اإىل  اأ�س��ار  كري��زم  ف��ادي  املعل��م 
يتفاعل��ون مع الربنامج وقال:” نحن ن�س��تخدم 
ع��دة اأ�س��اليب وو�س��ائل منها الن�س��يد وامل�س��رح 

وال�سور واملل�سقات والر�سومات التو�سيحية.
م��ن جهت��ه ؛ اأو�س��ح املعل��م اأحم��د حم��ودة اأننا 
كمعلم��ني وبن��اء عل��ى اخلطة املو�س��وعة نعمل 
يف ع��دة اجتاه��ات منه��ا التحفي��ز والت�س��جيع، 
فالطالب يجب اأن يكتب ويخرج على ال�س��بورة، 

والطالب اأي�س��ا يج��ب اأن يقراأ حتى ل��و اأخطاأ ، 
فاخلطاأ جمال للت�سحيح والنجاح .

ب��دوره؛ اأو�س��ح اأ.ب�س��ام �س��امية مدير مدر�س��ة 
اأن�ض بن مالك اأننا نطبق خطة متكاملة و�سعتها 
الوزارة الإجناح برنامج االأمل ، وت�س��مل اخلطة 
جتهيز البيئة ال�سفية وتوزيع الكتب العالجية 
والتطبيق العملي للدرو�ض والتقومي امل�ستمر، و 
هناك توا�سل وتن�سيق مع اأولياء االأمور يف هذا 

ال�ساأن لكي نحقق االأهداف املو�سوعة.

يف ه��ذا ال�س��ياق، يق��ول د.ن�س��ال اأب��و هدرو�ض 
ا�ست�س��اري و رئي���ض ق�س��م جراح��ة االأع�س��اب 
مب�ست�س��فى غ��زة االأوروبي باأن املري�س��ة كانت 
قد تعر�ست حلادث معني ، اأدى اإىل ك�سر �سديد 
يف الفق��رة القطني��ة االأوىل م��ع �س��غط عل��ى 
االأع�س��اب ،مم��ا اأدى اإىل �س��عف يف الطرف��ني 

ال�سفليني.
و ي�س��يف: “ا�س��تقبلنا املري�س��ة و هي يف حالة 
حرجة ،حيث مت اإجراء العملية ب�سكل عاجل 
نظ��را خلطورة حالتها ،حيث مت تقومي انحناء 
العم��ود الفقري و تثبيت الك�س��ر ،مما اأ�س��هم يف 
اإظهار حت�سن �س��ريع يف قوة الطرفني ال�سفليني 
مكنها من امل�س��ي على قدميه��ا خالل يومني بعد 

اجلراحة"

انقاذ من شلل محقق
جراح��ة  اأن  عل��ى  هدرو���ض  د.اأب��و  اأك��د  و 
و  متقدم��ة  مراح��ل  اإىل  و�س��لت  االأع�س��اب 
نتائ��ج ممت��ازة دون م�س��اعفات تذك��ر، م�س��را 

اإىل اأن��ه مت اإج��راء العديد من ح��االت تثبيت 
ك�س��ور العم��ود الفق��ري ، و اإنق��اذ العدي��د م��ن 
ال�سباب من �س��لل حمقق ،باالإ�سافة اإىل اإجراء 
عمليات ا�ستئ�سال اأورام دماغية و كذلك اأورام 
العم��ود الفق��ري ،حي��ث و�س��ل ع��دد العمليات 
 280(  2016 خ��الل  الق�س��م  اأجراه��ا  الت��ي 
( عملي��ة جراحي��ة م��ا ب��ني اجلراح��ات ذات 
امله��ارة اخلا�س��ة وكذلك اجلراح��ات الكربى و 

املتو�سطة و ال�سغرى.
و لفت اإىل عديد اجلراحات الروتينية و التي 
اأثبت��ت نتائ��ج عالي��ة كا�ستئ�س��ال االنزالقات 
الغ�س��روفية و جراحات اإ�سابات الدماغ ،حيث 
تركت انطباعا كب��را لدى املواطنني من خالل 

زيادة موؤ�سرات اأعداد املرتددين على الق�سم.

ارتفاع معدالت المراجعين
و ت�س��ر اإح�س��ائيات الق�س��م للع��ام 2016 اإىل 
ا�س��تمرار املعدل العايل للمراجعني على الق�سم 
،حي��ث ا�س��تقبلت العيادة اخلارجي��ة جلراحة 

 2016 ع��ام  مري���ض   )6811( االأع�س��اب 
اأي   2015 ع��ام  مري���ض   )6813( وكذل��ك 

مبعدل يفوق األ)500( مراجع �سهريا.
ح��االت  ع��دد  زي��ادة  التقري��ر  اأظه��ر  و  كم��ا 
 )20%( بن�س��بة   2016 الع��ام  يف  الدخ��ول 
اإىل   936( م��ن  ،اأي   2015 بالع��ام  مقارن��ة 
1130( حال��ة ، الفت��ا اأي�س��ا اإىل االنخفا�ض 
الطفي��ف يف عدد التحويل للخ��ارج و كذلك يف 

متو�سط مدة اإقامة املر�سى.
و عل��ى �س��عيد الوف��ود الطبي��ة اأ�س��ار د. اأب��و 
هدرو�ض اإىل زيارة د.اأحمد ن�س��ر من الواليات 
املتحدة االأمريكية ا�ست�س��اري جراحة العمود 
الفق��رى و اإج��راء ع��دد م��ن العملي��ات اأهمه��ا 
الفق��ري  العم��ود  جراح��ات ت�س��حيح تقو���ض 

تكللت جميعها بالنجاح.

تحديات و معوقات
و تطرق اإىل التحديات و املعوقات التي واجهت 
الق�س��م حيث يعمل الق�سم باأقل االإمكانيات من 

نق���ض امل�س��تهلكات الطبية و الكوادر الب�س��رية 
، و ذل��ك مقارنة بالنتائج الكب��رة التي وثقتها 
و  املرتددي��ن  اأع��داد  زي��ادة  و  االإح�س��ائيات 
ع��ن  املري���ض  ر�س��ي  و  االيجابي��ة  املوؤ�س��رات 

اخلدمة .
و دع��ا د.اأب��و هدرو���ض اإىل افتت��اح الربنام��ج 
�س��رورة  و  االأع�س��اب  جراح��ة  يف  التدريب��ي 
العم��ل على ت�س��كيل فريق عمل حم��دد و ثابت 
و خم�س���ض للمرك��ز للمحافظ��ة عل��ى اأف�س��ل 

النتائج و جودة اخلدمة.
ه��ذا ون��وه د. اأب��و هدرو���ض باأن��ه مت العمل مع 
موؤ�س�س��ة بريطاني��ة تدع��م الطب يف فل�س��طني 
و جراح��ي اأع�س��اب بريطانيني لو�س��ع ت�س��ور 
�سامل لتطوير جراحة االأع�ساب يف قطاع غزة 

وي�سمل اإر�سال مبتعثني و ا�ستقدام اخلربات.
باالإ�س��افة اإىل اأن مركز جراحة االأع�س��اب ال 
يزال يقوم بتدري��ب اأطباء اجلراحة العامة و 
اأطباء جراحة العظام ملدة 3 �س��هور ال�ستيفاء 
متطلب��ات الب��ورد لديه��م، عالوة عل��ى تدريب 

طلبة كلية الطب باجلامعة االإ�سالمية .

غزة- الراأي- هنادي كر�سوع
تعت��رب �س��رطة املحافظ��ات ه��ي امل�س��ئول االأول ع��ن 
اأعم��ال املراك��ز فيها ، كما اأنها ت�س��رف عل��ى االأعمال 
ال�س��رطية واالإدارية والق�س��ائية ، وتقوم مبكافحة 
اجلرمي��ة ومنعه��ا قب��ل وقوعه��ا وحمارب��ة الظواهر 
االإجرامية يف اإطار اخلطة االأمنية العامة لل�س��رطة 
.   وتع��د حمافظ��ة غ��زة م��ن اأك��رب املحافظ��ات التي 
حتتوي على عدد من املراكز حيث ت�س��رف على �س��تة 
مراكز وذلك لعدد ال�سكان الكبر والذي يتزايد يومًا 
بعد ي��وم ، وهذا يتطلب جهدًا اإ�س��افيًا وع��ددًا كبرًا 
من عنا�س��ر ال�س��رطة لتقوم بتوفر االأمن واحلماية 

لهم وملمتلكاتهم .
�س��رطة  تقدمه��ا  الت��ي  اخلدم��ات  ع��ن  وللحدي��ث 
حمافظ��ة غ��زة ، وعن املهام الت��ي تقوم به��ا من اأجل 
ت�س��هيل العمل وتقدمي اأف�س��ل اخلدم��ات للمواطنني 
التق��ى " موق��ع ال�س��رطة " مبدي��ر �س��رطة حمافظة 
غ��زة العميد جميل الده�س��ان والذي اأكد اأن �س��رطة 
املحافظ��ة تق��وم بعملها اليوم��ي واملتمثل با�س��تقبال 
�س��كاوي املواطنني وتق��دمي كافة اخلدم��ات االأمنية 

لهم ، وحماية حقوقهم ومملكاتهم . 
ال�س��رطة كموؤ�س�س��ة وج��دت  اأن  الده�س��ان  واأو�س��ح 
لتقدمي اأف�س��ل اخلدمات فاأق�سام ال�سكاوى والتحقيق 
والتنفي��ذ والدوري��ات ج��ل عمله��ا ين�س��ب يف خدمة 
املواطن��ني ووجدت لتحفظ احلقوق وتقدم اخلدمات 
للمواطن��ني ، م�س��رًا اإىل اأن �س��رطة حمافظ��ة غ��زة 
الط��رق  كاف��ة  وت�س��تغل  امكانياته��م  بكاف��ة  تعم��ل 
الأ�س��حاب  املواطن��ني  و�س��ول  لت�س��هيل  والو�س��ائل 
الق��رار وحت�س���ض احتياجاته��م وتق��دمي امل�س��اعدة 

واال�ستف�سار عن ت�ساوؤالتهم .
وق��ال الده�س��ان : " هن��اك العدي��د م��ن املواطن��ني 
يخ�س��ون التوا�س��ل م��ع مراك��ز ال�س��رطة ال�س��تعادة 
حقوقه��م اأو لتقدمي �س��كواهم فكان ال ب��د من ابتكار 
الو�س��ائل وا�س��تغالل التقدم التكنولوجي يف الو�سول 
حلاج��ات النا�ض ؛ فقمنا باإن�س��اء �س��فحة عرب مواقع 
التوا�س��ل االجتماع��ي حتم��ل ا�س��م " العمي��د جميل 
الده�س��ان " يت��م م��ن خ��الل ق��در امل�س��تطاع خدم��ة 

املواطنني " .
وا�س��تطرد الده�سان قائاًل : " وجدنا من اأجل خدمة 
اأبناء �سعبنا وال�س��هر على راحتهم والعمل من اأجلهم 
حت��ى نوف��ر االمن وال�س��كينة والنظام الع��ام ، ونحن 
يف حمافظة غزة و�س��عنا ج��ل اهتمامنا بهذه الغاية 
وركزن��ا كث��را على التوا�س��ل املبا�س��ر م��ع املواطنني 
والعم��ل كذل��ك من خالل تخ�س��ي�ض ثالث��ة اأيام من 
كل اأ�س��بوع نن��زل فيه��ا عل��ى املي��دان نقابل اأ�س��حاب 

ال�س��كاوى ونلتم�ض احتياجاتهم وكذلك احلال العمل 
نتاب��ع عن قرب ما يدور يف اأروقة املراكز واأق�س��امهما 

. "
اأن  الده�س��ان  ب��نينّ  احلمل��ة  ه��ذه  تفا�س��يل  وح��ول 
حمافظته عملت على تخ�س��ي�ض يوم الثالثاء من كل 
اأ�س��بوع " معاي�س��ة مع املركز " يتم م��ن خالله متابعة 
املراك��ز  القانوني��ة واالأداء يف  االإج��راءات  �س��المة 

والتاأكد من و�سول التعميمات لكافة العنا�سر ". 
�س��رطة  تعق��ده  لق��اء  هن��اك  اأن  الده�س��ان  وتاب��ع 
املحافظ��ة بعن��وان " يوم م��ع النزيل " ي��وم االأربعاء 
من كل اأ�س��بوع هدفه خدمة املواطنني وحل الق�س��ايا 
الب�س��يطة التي ميك��ن حلها فيتم فح���ض هذه امللفات 
وم��ن ث��م نق��وم بالتوج��ه للمرك��ز املخت���ض مبتابعة 
الق�س��ية ومقابل��ة املوق��وف واال�س��تماع اإىل ق�س��يته 
بالتف�سيل ومناق�س��ته يف اأدق تفا�سيلها للقيام بحلها 
ومت ح��ل العدي��د من الق�س��ايا يف ه��ذا الربنامج وقد 

القى ا�ستح�سان كبر لدى املواطنني .
واأ�س��ار العميد الده�س��ان اإىل اأن حمافظته خ�س�س��ت 
يوم اخلمي�ض من كل اأ�سبوع للقيام بحل الق�سايا التي 
ترد اإليهم م��ن قبل املواطنني من خالل " لقاء مفتوح 
م��ع النا���ض" وذلك عرب اتف��اق مع املخات��ر واجلهات 
املخت�س��ة باأن يتم الن�س��ر بني املواطنني بان من لديه 
مظلم��ة اأو �س��كوى يري��د اأن يتقدم بها يق��وم التوجه 

ملكتب �سرطة املحافظة .
وبني الده�سان اأن الهدف من هذه اللقاءات هو تذليل 
العقبات والتوا�سل املبا�س��ر والو�سول حلاجة النا�ض 
والعمل على تقدمي اأف�س��ل احلل��ول لهم وتوفر كافة 

اخلدمات لهم وال�سهر على راحتهم .

العميد الدهشان : استخدمنا التكنولوجيا للوصول
 إلى حاجات المواطنين

الطلبة يتفاعلون مع مشروع األمل
 للقراءة والكتابة في مدرسة أنس بن مالك

بعد إنقاذ عديد المرضى من شلل محقق

مركز جراحة األعصاب باألوروبي يعيد األمل لشابة عشرينية
غزة- الراأي- نهى م�سلم

مل تتوق��ع املري�س��ة الع�س��رينية "اأية" 
اأخ��رى  م��رة  قدميه��ا  عل��ى  مت�س��ى  اأن 
جراء تعر�سها لك�س��ر يف فقرات الظهر، 
جعلته��ا طريحة الفرا���ض، و تعجز عن 
احلرك��ة حت��ى و ل��و اب�س��طها."اأية" و 

ه��ي يف مقتبل عمرها تخوف��ت من عدم 
جن��اح عمليته��ا نظرا خلطورتها ح�س��ب 
ما اأبلغها طبيبها املعالج قائلة :"مل اأكن 
اأعلم اأن ك�سر يف فقرتني يف ظهري ممكن 
اأن يك��ون يف ه��ذه اخلط��ورة، لدرجة اأن 
ابلغني الطبيب املعالج اأن العملية ممكن 

اأن توؤدى اإىل ال�س��لل يف حال ف�سلها ،لكن 
ثقتي باهلل ثم ب��اأداء الطواقم الطبية 
كانت كفيلة بنجاح العملية ، معربة عن 
م��دى اطمئنان قلبها و االبت�س��امة التي 
كان��ت ت�س��طر وجهه��ا و هي حت��ت تاأثر 

البنج قبل العملية"
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غزة- املكتب االإعالمي احلكومي
�س��جل املكت��ب االإعالم��ي احلكوم��ي، ذروة جدي��دة 
االحت��الل  وانته��اكات  اعت��داءات  م�سل�س��ل  م��ن 
االإ�س��رائيلي ال�س��ارخة �س��د ال�س��حافة واحلريات 
االعالمية يف فل�س��طني من جانب، وانتهاكات اأجهزة 
ال�سلطة الفل�س��طينية يف ال�سفة الغربية من جانب 
يف  واملتابع��ة-  الر�س��د  -وح��دة  ور�س��دت  اآخ��ر.  
املكت��ب االإعالم��ي احلكومي-غزة، خ��الل تقريرها 
ال�س��هري اأكرث من  )44( انته��اكًا من قبل االحتالل 
 )32 االإ�س��رائيلي يف االرا�س��ي  الفل�س��طينية،  و) 
انته��اكات م��ن قبل اأجه��زة االم��ن الفل�س��طينية يف 
ال�سفة املحتلة خالل �س��هر فرباير/ �سباط2017، 
اعتق��ال،  ومتدي��د  اعتق��االت،  ب��ني  م��ا  تنوع��ت 
واعت��داءات،  واقتحام��ات وم�س��ايقات وتهدي��دات 
موق��ع  عل��ى  ون�س��اطهم  عمله��م  عل��ى  والتحري���ض 
التوا�سل االجتماعي الفي�سبوك ، ومنع من التغطية 
وعرقل��ة عمل ال�س��حافيني والطواق��م االإعالمية.  
واأف��اد التقرير اأن ال�س��حفي حمم��د القيق نال اأكرب 
ر�سيد من االنتهاكات خالل �سهر فرباير حيث و�سلت 
ع��دد  م�س��ايقاته وتعذيب��ه يف �س��جون االحت��الل 
اإىل) 12( متثل��ت يف تثبي��ت االعتق��ال االداري له، 
وتكثي��ف التحقيق مع��ه، وتاأجيل حماكمت��ه، ومنع 
زي��ارة حماميه واهل��ه له، وعزل��ه انفراديًا وتزايد 
تنقالت��ه بني �س��جون العزل، ما دفع��ه اىل اخلو�ض 
يف اال�س��راب ع��ن الطع��ام.  وذكر التقري��ر اأن عدد 
اال�س��ابات واالعت��داءات بح��ق ال�س��حفيني بلغ��ت 
)6(  حاالت تنوعت ما بني اال�س��تهداف املبا�سر من 
قبل جنود االحتالل اال�سرائيلي، تعر�سهم لل�سرب 
امل��ربح خ��الل تاأديته��م مهامه��م املهنية، باالإ�س��افة 
اإىل ر�س��د )5( حاالت منع من التغطية والت�س��وير 
واإرغامهم على ترك مهمتهم يف تغطية امل�س��رات او  
توثيقهم حاالت �سلب االرا�سي من قبل امل�ستوطنني 

واالحتالل يف ال�سفة املحتلة. 
كما وثق)8( حاالت اعتقال واحتجاز  لل�س��حفيني 
وامل�س��ورين والعاملني يف حقل االعالم، وهم)�سالح 
الزغ��اري  م��ن القد���ض، هم��ام حنت���ض م��ن اخلليل، 
حمم��ود ع�س��يدة م��ن نابل���ض، عب��د اهلل �س��تات من 
�سلفيت، حممد روا�سدة من رام اهلل، بكر عبد احلق، 
�سامح دروزة، مروان ال�س��افعي(، وجتديد االعتقال 
وهم��ام   القي��ق،  حمم��د  بح��ق  ع��دد)2(،  االإداري 

حنت�ض.
 يف ح��ني  �س��جل )4( ح��االت مداهم��ة واقتح��ام 
تفتي���ض وعب��ث يف حمتوي��ات م��ن بينه��م مطبعتني، 
ومنزلني ل�س��حفيني، كما �س��ادرت ع��دد)6( حاالت 
من املعدات ال�س��حفية الكامرات وبطاقة �سخ�سية 
و�سحفية،  فيما مت ت�سجيل حالة احرتاق عدد)1( 
اخللي��ل  م��ن  ل�س��حافية   "الفي�س��بوك"  ل�س��حفة 

وحماولة اغالق ح�سابها عدة مرات .

انتهاكات فلسطينية
 اأم��ا يف جان��ب االنته��اكات الت��ي ترتكبه��ا اجه��زة 
ال�س��لطة يف ال�س��فة املحتل��ة فق��د �س��جلت وح��دة 
الر�س��د واملتابع��ة يف املكت��ب االإعالم��ي احلكوم��ي  
خ��الل تقريه��ا ال�س��هري، اأك��رث م��ن )33( انته��اكا 
داخلي��ًا فل�س��طينيا بح��ق ال�س��حفيني يف االرا�س��ي 
حال��ة   )15( بينه��م  م��ن  املحتل��ة،  الفل�س��طينية 
تعذيب وم�س��ايقات داخل ال�س��جون من قبل اجهزة 
االم��ن الفل�س��طينية يف ال�س��فة املحتل��ة  لل�س��حفي 

�س��امي ال�س��اعي، ومنعه م��ن زيارة ع��دد)2(، و)4( 
ح��االت اعتق��ال وا�س��تدعاء، و)4( ح��االت متديد 
اعتقل، واالجبار على دفع غرامية مالية عدد)2( 
حالة،و مداهمة عدد)1(، كما �س��جل التقرير)1( 
حال��ة اعتداء و�س��رب، وم�س��ادرة كام��را ومعدات 

عدد)3(.
 تفا�س��يل االنتهاكات االإ�سرائيلية بحق ال�سحفيني 

خالل �سهر فرباير2017: 
2017-2-1:  اأع��ادت �س��لطات االحتالل االأ�س��ر 
ال�س��حفي حمم��د اأدي��ب اأحم��د القي��ق )35 عاًما( 
للتحقي��ق جمددًا؛  ونقلت م�س��لحة ال�س��جون القيق 
م��ن مرك��ز حتقي��ق "بيت��ح تكف��ا" اإىل ع��زل �س��جن 

"هدارمي".
التابع��ة  ه��دارمي  �س��جن  ادارة   :1-2-2017
لالحت��الل اال�س��رائيلي متنع املحام��ي خالد زبارقة  
لزي��ارة ال�س��حفي حمم��د القي��ق يف  �س��جن هدارمي 

ب�سبب اإعادته اإىل التحقيق جمددا، 
"عوفر" الع�س��كرية  حمكمة  دت  :مدنّ  2-2-2017
ال�س��حفي،  اال�س��ر  اعتق��ال  ف��رتة  االإ�س��رائيلية، 
مدة خم�س��ة اأي��ام، بذريع��ة ا�س��تكمال التحقيقات، 
يف حماول��ة الإدانت��ه بالتهم املوجهة اإلي��ه، و تتعلق 
بحري��ة التعبر والن�س��اط ال�سيا�س��ي، ووقوفه اإىل 

جانب عائالت االأ�سرى وال�سهداء.
هيئ��ة  اأبلغ��ت  االحت��الل،  نياب��ة   :5-2-2017
طل��ب  نيته��ا  االإ�س��رائيلية،  الع�س��كرية  املحكم��ة 
حتوي��ل اال�س��ر ال�س��حفي حمم��د القي��ق لالعتقال 
االداري جم��ددا، االم��ر ال��ذي دفع القي��ق بخو�ض 
اإ�س��راب مفت��وح ع��ن الطع��ام م��رة اأخ��رى، يف حال 
حتويل��ه لالعتقال االإداري ، و�س��بق للقيق اأن خا�ض 
ع��ن  اإ�س��رابا   ،2016 مار���ض  اآذار/  �س��هر  بداي��ة 
الطع��ام، مل��دة 94 يوم��ا داخ��ل ال�س��جن، احتجاجا 
عل��ى اعتقال��ه اإداريا ب��دون حماكم��ة، واأوقفه بعد 
اأن تو�س��ل ل�س��فقة مع النيابة تق�س��ي بعدم متديد 

اعتقاله االإداري.
2017-2-5: احتجز جنود االحتالل االإ�سرائيلي 
املتمركزون يف حميط م�س��توطنة “يت�سهار” املقامة 
يف اجلهة اجلنوبية م��ن قرية مادما، جنوب مدينة 
نابل���ض، طاقم تلفزيون فل�س��طني املكون من مرا�س��ل 
التلفزي��ون، بكر حممد م�س��باح مم��دوح عبد احلق، 
27 عامًا، وم�سور التلفزيون �سامح دروزة، 25 عامًا، 
و�س��ائق �س��يارة التلفزي��ون، م��روان ال�س��افعي، مدة 
�س��اعتني يف منطق��ة  اأر���ض القع��دات جن��وب قرية 
مادم��ا، ومت منعهم من تاأدية مهمتهم واداء واجبهم 
يف تغطية ا�س��تيالء امل�س��توطنني على ار�ض زراعية، 
و�سادروا الكامرا لفح�س��ها، كما �سادروا بطاقاتهم 
ال�سخ�س��ية وبطاق��ات ال�س��حافة ومت احتجازه��م 

وذلك بحجة اأن املنطقة ع�سكرية مغلقة.
االحت��الل  ق��وات  اقتحم��ت    :6-2-2017
االإ�س��رائيلي، معززة باأربع اآليات ع�س��كرية، مدينة 
للدعاي��ة  “اإنفينت��ي  مطبع��ة  وداهم��ت  اخللي��ل، 
واالعالن” بعد خل��ع بابها الرئي�ض، واأجروا اأعمال 
تفتي���ض وعب��ث مبحتوياته��ا. وعند و�س��ول مالكها 
معت��ز اجلعب��ة اإليه��ا، �س��لمه جنود االحت��الل طلب 
ع  ا�س��تدعاء ملقابلة املخابرات االإ�س��رائيلية يف جتمنّ
“غو�ض عت�سيون” اال�ستيطاين، جنوب مدينة بيت 

حلم.
امل�س��توطنني  2017-2-7: اعت��دى جمموع��ة من 
ح�س��ني  اأب��و  زاه��ر  ال�س��حفي  عل��ى  اال�س��رائيليني 

بالقرب من قرية دوما �س��مال ال�سفة، اأدخل اإثرها 
اإىل م�ست�سفى رفيديا يف نابل�ض.

االحت��الل  خماب��رات  ا�س��در   :7-2-2017
االإ�س��رائيلي قرارا بتحويل اال�سر ال�سحفي حممد 
القي��ق لالعتق��ال االإداري م��دة 6 �س��هور، م��ا دف��ع 
القي��ق املتواجد يف عزل �س��جن ه��دارمي، يف خو�ض 
اإ�س��راب مفتوح عن الطعام اليوم االثنني، بعد قرار 

حتويله 
"ه��دارمي"  �س��جن  اإدارة  عزل��ت   :8-2-2017
االإ�س��رائيلي ال�س��حفي حممد القيق انفرادًيا، بعد 
تاأكي��ده عل��ى ق��رار خو���ض االإ�س��راب املفت��وح عن 

الطعام احتجاًجا على اعتقاله االإداري.
 2017-2-9: داهم��ت ق��وات االحت��الل مطبع��ة 
فيه��ا  بي��ت حل��م وعاث��وا  "دوزان" و�س��ط مدين��ة 

ف�سادًا.
الزمي��ل  عل��ى  يحك��م  االحت��الل   :9-2-2017
املحتل��ة،  القد���ض  م��ن  الزغ��اري  �س��الح  ال�س��حفي 
ع��رب  التحري���ض  بتهم��ة  اأ�س��هر  ثماني��ة  بال�س��جن 

و�سائل التوا�سل االإجتماعي.: 
االأ�س��ر   نقل��ت  االحت��الل  ق��وات   :9-2-2017
ع��زل  زنازي��ن  م��ن  مفاج��ئ  ب�س��كل  القي��ق  حمم��د 
"اجللمة".  "ه��دارمي" اإىل زنازين العزل يف �س��جن 

بهدف ال�سغط عليه لفك اال�سراب عن الطعام.
2017-2-10: اأ�س��يب ال�سحفي املتطوع يف مركز 
)بيت�س��يلم(، اأحم��د عب��د الغن��ي زي��ادة، 26 عامًا،  
م��ن قري��ة مادم��ا، جن��وب مدين��ة نابل���ض، بج��راح  
وركبت��ه، ج��راء  احتج��ازه واالعت��داء  �س��اقه  يف 
علي��ه  بال�س��رب امل��ربح م��ن قب��ل جن��ود االحتالل 

االإ�س��رائيلي،  ومنع��ه من قيامه  بت�س��وير االأرا�س��ي 
الت��ي ا�س��توىل عليه��ا امل�س��توطنون جن��وب قريت��ه، 
وزراعتها بكروم العنب، ومن ثم مت اعتقاله وتقييد 
يدي��ه بقيود بال�س��تيكية اإىل اخللف وهو ملقى على 

االأر�ض، واقتياده اإىل جهة غر معلومة.
�س��فيق  ن�س��ال  ال�س��حفي  اأ�س��يب   :10-2-2017
ا�س��تية، 48 عام��ًا، ويعمل م�س��ورًا يف وكال��ة االأنباء 
الرج��ل  يف  مع��دين  بعي��ار  )�س��نجوا(،  ال�س��ينية 
الي�س��رى، ومت ا�ستهدافه ب�س��كل مبا�سر اأثناء قيامه  
بواجبه املهني وتغطيته الأحداث م�س��رة كفر قدوم 
االأ�سبوعية، �سمال �سرقي مدينة قلقيلية يف ال�سفة 
املحتلة، ومت نقله اإىل م�ست�س��فى رفيديا احلكومي يف 

مدينة نابل�ض.
اأم��ني  اأمي��ن  ال�س��حفي  اأ�س��يب   :10-2-2017

لوكال��ة  مرا�س��اًل  ويعم��ل  عام��ًا،   32 النوب��اين، 
بعي��ار مع��دين يف  الفل�س��طينية )وف��ا(،(   االأنب��اء 
الكت��ف االأمي��ن، اأثن��اء تغطيته م�س��رة كف��ر قدوم 
االأ�سبوعية، �سمال �سرقي مدينة قلقيلية يف ال�سفة 

املحتلة، وعوجلت جراحه ميدانيًا.
يف  االحت��الل   ق��وات  اعتقل��ت   :12-2-2017  
 25( حنت���ض  هم��ام  ال�س��حفي  اخللي��ل  حمافظ��ة 
عامًا(، بعد اقتحام منزله يف مدينة اخلليل، وقاموا 
بتفتي�س��ه وم�س��ادرة هاتف��ه واعتقال��ه دون معرفة 

االأ�سباب "
2017-2-12:  حماوالت اخرتاق حل�س��اب موقع 
ال�س��حافية  ب��وك  الفي���ض  االجتماع��ي  التوا�س��ل 

�سوزان العيويوي  يف �ساعة واحدة .
زي��ارة  االحت��الل  �س��لطات  2017-2-14:اأجل��ت 

املحام��ي خال��د زبارق��ة، لل�س��حفي حمم��د القي��ق ، 
واأبلغته م�س��لحة ال�س��جون باأن و�سع حممد ال�سحي 
يف زنازين عزل �س��جن اجللمة متدهور وال ي�س��تطيع 
النهو���ض اإىل غرف��ة الزي��ارة وروؤيت��ه وذل��ك  بع��د 
دخول��ه الي��وم العا�س��ر عل��ى الت��وايل يف اال�س��راب 
املفتوح ع��ن الطعام، احتجاجًا عل��ى اعادة اعتقاله 

اداريا من قبل �سلطات االحتالل.
الي��وم  االحت��الل  �س��لطات  اأجل��ت   :16-2-2017
االأ�س��ر  بح��ق  االإداري  االعتق��ال  تثبي��ت  جل�س��ة 
الطع��ام  ع��ن  امل�س��رب   القي��ق  حمم��د  ال�س��حفي؛ 
احتجاًج��ا على اإع��ادة اعتقاله، اإىل 28 من ال�س��هر 

احلايل.
�س��جون  م�س��لحة  ا�س��تهدفت    :16-2-2017
االحتالل ال�س��حفي حممد القي��ق بهدف اإيقاع اأكرب 
اأذى بحق��ه  و تدهور  �س��حته وال ي�س��تطيع النهو�ض 
واحلرك��ة بعد ا�س��رابه ع��ن الطعام للي��وم 11 على 

التوايل احتجاجا على اعتقاله االداري،
2017-2-20: قوات االحتالل تعتقل  ال�س��حفي 
حممود ع�س��يدة، بع��د اقتحام منزل��ه يف  قرية تل 
بنابل���ض،  وم��ن ثم تفرج عنه بع��د حتقيق دام لعدة 
�س��اعات، وكان ق��د افرج عنه قبل 3 �س��هور فقط من 

تاريخ اعادة اعتقاله.
االحت��الل  ق��وات  اعت��دت   ::20-2-2017
اال�س��رائيلي بال�س��رب امل��ربح عل��ى ال�س��حفي خالد 
خل��ع  عل��ى  عاما(،وارغم��وه  ب�س��ناق)39  حمم��د 
غ��رب  رمان��ة  قري��ة  يف  القار���ض  بال��ربد  مالب�س��ه 

جنني.
عم��اد  ال�س��حفي  امل�س��ور  اأ�س��يب   :24-2-2017
 AP ا�س��عيد، ويعم��ل ل��دى وكال��ة االنب��اء العاملي��ة
بر�س��و�ض وكدم��ات يف منطق��ة القف���ض ال�س��دري، 
ج��راء اعتداء ق��وات االحت��الل اال�س��رائيلي عليه 
بال�س��رب يوم اجلمعة، خالل عمله وتغطيته م�سرة 

يف البلدة القدمية من اخلليل. 
2017-2-26: اعتقل جي�ض االحتالل ال�س��حفي 
�س��تات  اهلل  عب��د  االأ�س��رى  جم��ال  يف  والنا�س��ط 
)اأ�س��ر حم��رر( بع��د اقتح��ام منزل��ه يف بل��دة بديا 
غ��رب حمافظة �س��لفيت بال�س��فة الغربي��ة والعبث 

مبحتوياته.
همام  ال�س��حفي  ينق��ل  االحت��الل   :26-2-2017
حنت���ض" 25 عام��ا" اإىل معتق��ل عوف��ر، ويحول��ه 
لالعتق��ال االإداري مل��دة 6 اأ�س��هر، وكان ق��د اعتقله 
االحت��الل ب�12 من هذا ال�س��هر بع��د اقتحام منزله 

واعتقاله دون معرفة اال�سباب.
ال�سحفي  2017-2-26: اعتقلت قوات االحتالل 
حمم��د الروا�س��دة، ويعم��ل يف تلفزي��ون فل�س��طني،  

واحتجاز مركبته يف م�ستوطنة "بيت اإيل " .
اإ�س��ابة اال�س��ر ال�س��حفي حممد    :27-2-2017
القيق��ي بفت��ور يف حالت��ه ال�س��حية وتدهورها بعد 
تعر�س��ه اىل �س��غوطات من قبل اطباء عيادة �سجن 
الرمل��ة، حيث يعاين من ثقل يف الكالم وم�س��اعفات 

اأخرى ت�سر اإىل تدهور اآخر يف حالته ال�سحية.
االحت��الل  حمكم��ة  تثبي��ت   :28-2-2017
االإ�س��رائيلي يف "عوفر" ، االعتقال االإداري لالأ�س��ر 
امل�س��رب عن الطعام حممد القيق، ملدة ثالثة �س��هور 

قابلة للتجديد.
انتهاكات االأجهزة االأمنية الفل�س��طينية يف ال�س��فة 

املحتلة خالل �سهر �سباط/ فرباير 2017
2017-2-1: ا�ستدعت املخابرات الفل�سطينية يف 
طولكرم بال�س��فة املحتلة ال�س��حفي �س��امي ال�ساعي 

للمقابل��ة،  ومت توقيف��ه واعتقال��ه بتهم��ة /اث��ارة 
النع��رات الطائفية ب�س��بب من�س��ورات ق��ام بكتابتها 
على الفي�س��بوك. ويعمل مرا�س��ال لتلفزيون "الفجر 

اجلديد" املحلي يف طولكرم.
"�س��لح" طولك��رم  حمكم��ة  م��ددت    :2-2-2017
اعتقال ال�س��حفي �س��امي ال�س��اعي 24 �س��اعة، ومن 
ث��منّ  48 �س��اعة اأخ��رى بحج��ة ا�س��تكمال اإجراءات 
اأقبي��ة التحقي��ق يف �س��جن  اإىل  ل��ه  التحقي��ق وحونّ
اأريح��ا الذي يطلق عليه امل�س��لخ من ك��رثة التعذيب، 
وا�س��تمر حجزه وتعذيبه رغم �س��دور قرار ق�سائي 

باالإفراج عنه بكفالة مالية.
2017-2-5: م��ددت حمكم��ة تابعة لل�س��لطة، يف 
طولك��رم �س��مال ال�س��فة،   اعتقال ال�س��حفي �س��امي 
التحقي��ق. ا�س��تكمال  لغاي��ات  يوًم��ا،   15 ال�س��اعي 
اأته  بتهمة "اإثارة النعرات الطائفية"،  و�س��بق اأن برنّ
حمكم��ة لل�س��لطة قبل اأع��وام من التهم��ة ذاتها بعد 

اعتقال دام 25 يوما يف �سجونها.
االإف��راج  ال�س��لطة،  اأجه��زة  رف�س��ت   :8-2-2017
ع��ن ال�س��حفي �س��امي ال�س��اعي،  رغ��م �س��دور ق��رار 
ق�س��ائي باالإفراج عنه  بكفال��ة مالية 1000 دينار 
من حمكم��ة فل�س��طينية يف طولكرم، بتهم��ة "اإثارة 

النعرات الطائفية".
2017-2-9: نقلت اجهزة ال�س��لطة الفل�س��طينية 
ال�س��حفي �س��امي ال�س��اعي م��ن �س��جن طولك��رم اإىل 
 " وه��ي  ثاني��ة  بتهم��ة  له��ا  التاب��ع  اأريح��ا  �س��جن 

التوا�سل مع قطاع غزة".
2017-2-9: اعتقل��ت اجهزة ال�س��لطة ال�س��حفي 
حمم��د �س��عيد جهاب�س��ة، مق��دم الربام��ج يف اإذاع��ة 
م��رح باخلليل، بعد مداهمة قوة من جهاز املخابرات 
منزل��ه  بطريق��ة عنيف��ة تخلله��ا االعت��داء علي��ه 
بال�س��رب، ،  و�س��ادروا هاتفه وهات��ف زوجه وجهاز 
احلا�س��وب واقت��ادوه اىل مقر املخاب��رات يف اخلليل 

للتحقيق معه  ومن ثم مت االفراج عنه.
2017-2-11: �س��لمت اجهزة ال�س��لطة ال�س��حفي 
ال�س��تكمال  ال�س��تدعائه  بالغ��ا  جهاب�س��ة  حمم��د 

التحقيق معه.
20/2/2017: منع��ت اإدارة �س��جن اأريح��ا التابع 
براهم��ة  خلي��ل  املحام��ي  زي��ارة  عبا���ض،  ل�س��لطة 
لل�س��حفي �س��امي ال�س��اعي، واأبلغت��ه مبن��ع زيارت��ه 
ب�س��كل كام��ل.و يتعر�ض ال�س��حفي �س��امي ال�س��اعي 
للتعذيب و�س��بح" داخل �س��جن اأريح��ا املركزي، على 
الرغم من �س��دور قرار من حمكمة ال�سلح يف مدينة 

طولكرم باإطالق �سراحه فوًرا.
ال�ساعي الأكرث  ال�س��حفي  22/2/2017:  تعر�ض 
من 15 �س��نفا من اأ�س��ناف التعذيب اجل�س��دي ف�سال 
بع��د  ال�س��اعي  اف��اد  كم��ا  النف�س��ي  التعذي��ب  ع��ن 
االإفراج عنه من �س��جن اأريحا. وا�س��تعر�ض اأ�س��ناف 
التعذي��ب الت��ي تعر�ض له��ا بدًءا م��ن عملية احلجز 
يف زنزان��ة انفرادي��ة، اإىل تقييد االأيدي، وال�س��بح، 
والتعلي��ق يف �س��قف الزنزانة، و�س��حبه م��ع الفرا�ض 
واالأغطية، وال�سرب مبا يف ذلك ال�سفع على الوجه، 
والفلك��ة، وال�س��رب عل��ى الراأ���ض، واالأمر اأن مي�س��ي 
بو�س��عية الكل��ب، واحل��ط م��ن الكرامة االإن�س��انية، 
وتوجي��ه االتهام��ات، مبا فيها اتهامه اأنه جا�س��و�ض، 
اإىل جان��ب م�س��اومته وابت��زازه ل��الإدالء باع��رتاف 

وتهديده بف�سائح جن�سية.
املخاب��رات  جه��از  فر���ض   :22/2/2017
الفل�س��طينية  على ال�س��حفي �س��امي ال�س��اعي  بدفع 
كفالة مالي��ة قبل ان يتم االفراج عنه من �س��جونها 

اإلعالم الحكومي:)77( انتهاكًا بحق الصحفيين خالل فبراير 2017
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دعاء عمار

�ش�ؤون �إمر�أة

دعاء عمار
تك��ررت يف الف��رتة االأخ��رة تل��ك العب��ارة م��ع ع��دد 
م��ن اجلرائ��م، "مري�ض نف�س��ي" وكاأنها م��ربر الرتكاب 
اجلرمي��ة.. اأكرث ما ي�س��يء يف ذلك اأن��ه كان باالإمكان 
اكت�س��اف االأم��ر مبك��را  اأو عالج��ه حت��ى ال ن�س��ل مل��ا 

و�سلنا اإليه من تكرار تلك العبارة.
ل�ست يف معر�ض التدقيق من عدد اجلرائم التي مهرت 
بتل��ك العب��ارة، ولكن االأمر يبدو وا�س��حا اأننا بحاجة 
فعلية مل�ست�س��فى خمت�ض يف عالج االأمرا�ض النف�س��ية 
لي���ض حلاج��ة املري�ض فح�س��ب ولكن حلماية االأ�س��رة 

ب�سكل عام.
اخلطر ال يوؤذي املري�ض نف�س��ه، بقدر ما ينعك�ض �س��لبا 
على �س��المة الو�س��ع النف�س��ي واالجتماعي واالأ�سري 
لالأ�س��رة ككل ولالأطف��ال ب�س��كل خا�ض، ف��االأم ميكنها 
اأن تذهب لبيت اأهلها اإن كانت هي املت�س��ررة اأو يذهبها 
االأبن��اء  يبق��ى  بينم��ا  املت�س��رر،  ه��و  كان  اإن  زوجه��ا 
عالقون بني هذا وذاك وهم املتحمل االأ�سا�سي لتبعات 
اال�س��طراب النف�س��ي ذلك دون اأن ي�س��تطيع ب�س��هولة 
الطرف االآخر اإثباته خا�س��ة يف حال نزاع احل�س��انة 
اأم��ام املحاك��م، واالأم��ر اأ�س��د يف ح��ال اأرادت امل��راأة اأن 

تثبت ذلك.
�س��اهد م��ررت ب��ه موؤخ��را، حيث ذهب��ت امراأة ت�س��كو 
زوجه��ا وه��روب ابنه��ا اإىل مرك��ز ال�س��رطة بع��د اأن 
تعر���ض لل�س��رب عل��ى ي��د والده ب��ل و�س��ل االأمر حد 
خنق��ه وتغييبه عن الوعي يف اإحدى امل��رات.. لكن ما 
بالي��د حيلة، هكذا رد ال�س��رطي، ال ب��د من وجود اآثار 
لل�س��رب واالعت��داء عل��ى ج�س��د الطفل فمهم��ا تكرر 
االأم��ر ال ميكن قبول �س��كوى نظري��ة دون دالئل، رغم 
وجود قرائن لدى �س��قيق الطف��ل االآخر حيث تعر�ض 

لل�سرب حتى ترك عالمات زرقاء على ج�سده.
االأم��ر االأخطر اأن حدي��ث الطفل مع ال�س��رطي جعله 
يوقن اأن والده مري�ض نف�س��ي اأو يف حالة نف�س��ية غر 
�س��وية، ولكن ه��ل بيدهم طلب حتوي��ل االأمر للطبيب 
املخت���ض، اأو اخ�س��اعه للمتابعة والتقيي��م.. يبدو اأن 

اجلواب ال.
ب�س��كل عام ثقافة املر�ض اأو العالج النف�س��ي واملتابعة 
يج��ب اأن تك��ون اأك��رث جذب��ا الهتم��ام امل�س��ئولني يف 
املج��االت املعني��ة ك��ي ال ن�س��ل اإىل تربي��ر االأم��ر يف 
ح��االت االنتح��ار اأو جرائ��م القت��ل اأو االعتداء على 
االأطفال ب�سكل اأو باآخر داخل االأ�سرة اأو خارجها اإىل 
�سبب نف�سي كان ميكن تفاديه اأو عالجه ب�سكل اأي�سر.
واأن يعط��ى اإيجاد اأماكن خمت�س��ة موؤهل��ة فعليا وعلى 
ق��درة عالي��ة م��ن الكف��اءة واملتابعة ال تتكد���ض فيها 
احلاالت اأو ي�س��هل ا�س��تخراج بيانات اأو ت�سخي�ض غر 
�سليم، اأن يعطى ذلك اأولوية لدى املمولني واملخططني 

يف القطاع.

مريض نفسي!

وزارة شؤون المرأة

ما أسباب السمنة المفرطة عند األطفال؟

ال�صحة واحلياة

غزة- الراأي
اأك��د اأطب��اء بريطاني��ون اأن ال�س��منة املفرطة عن��د االأطفال 
مرتبط��ة ب�س��كل اأ�سا�س��ي بنوعية الغ��ذاء اليوم��ي واجلينات 

التي توارثوها عن اأهلهم.
 Economics and Human" ويف مقالة ن�س��رتها جملة
"لقد قمنا بدرا�س��ة امللفات  Biology" نق��اًل ع��ن اأطب��اء: 
الطبي��ة الأك��رث م��ن مئ��ة األ��ف طف��ل وذويه��م يف العدي��د من 
البل��دان، واأظهرت درا�س��اتنا اأن معدل ال�س��منة املفرطة عند 
االأطفال مرتبط ب�س��كل كبر مبعدل ال�س��منة عند الوالدين، 
اأي اأن اجلينات املوروثة عن االأم م�سوؤولة عن %20 من معدل 

�سمنة الطفل وكذلك االأمر بالن�سبة ملوروثات االأب".
واأك��دت الدرا�س��ات اأن العالق��ة بني �س��منة الطف��ل ومورثات 
والدي��ه ال تعتم��د عل��ى البلد، فهن��اك بلدان ت�س��هد معدالت 
�س��منة مرتفعة جًدا كالواليات املتحدة، وهناك بلدان نامية 
تك��ون فيه��ا معدالت البدان��ة قليلة جًدا، فف��ي كلتا احلالتني 
كان��ت االأرق��ام واملوؤ�س��رات واح��دة بالن�س��بة لعالقة �س��منة 

االأطفال بجينات اآبائهم".
ويف اإ�س��ارة اإىل عالق��ة �س��منة االأطف��ال بنوعي��ة غذائه��م 
اليومي قال االأطباء:"لقد الحظنا خالل الدرا�س��ات اأن اأكرث 
االأطفال �س��منة، ه��م الذين ن�س��اأوا يف عوائل تتن��اول كميات 
كبرة م��ن االأطعمة غر ال�س��حية والغني��ة بالدهون، فحتى 
اأه��ايل االأطف��ال كانوا يعانون م��ن اأعرا�ض البدان��ة الزائدة 

ب�سبب منط الغذاء اليومي".

اإعداد/ خ�سرة حمدان

غزة- الراأي - اآالء النمر
اأربع��ة وثالثون عامًا ق�س��اهن االأ�س��ر نائل 
كاأق��دم  االحت��الل  �س��جون  يف  الربغوث��ي 
اأ�س��ر على م�ستوى االأ�س��رى العامل، فلم تكن 
لتكتم��ل هذه الفرتة داخل جدران ال�س��جن 
ل��وال اإمتام �س��فقة وفاء االأح��رار التي متت 

بتبادل االأ�سرى مع "�ساليط".
عودته حلياته العادية خارج االأ�س��ر بداأت 
بالزواج من االأ�سرة املحررة اإميان نافع بعد 
�س��هر واح��د م��ن حت��رره، والت��ي تلقت خرب 
احلك��م علي��ه باملوؤب��د اإ�س��افة اإىل ثماني��ة 
ع�سر عامًا بال�سدمة والذهول بعد اأن كانت 
بانتظار خروجه كما هياأ زوجها نف�س��ه قبل 

اإطالق احلكم اجلديد عليه.

إيمان الحرية
وت�س��ف زوجت��ه اأن رغ��م م��ا ح��ل باالأ�س��ر 
نائ��ل الربغوث��ي من حك��م جدي��د الذي ال 
مف��ر منه يف ظل تعنت ق��وات االحتالل، اإال 
اأن��ه مل يفقد اإمي��ان حريته م��ن جديد كما 
فعل��ت املقاومة يف امل��رة االأوىل معه ومع اآال 

االأ�سرى.
تق��ول الزوجة نافع: "مل يكن القرار �س��هال 
علين��ا، ونائ��ل كان يجه��ز نف�س��ه لالإف��راج، 

العلي��ا  للمحكم��ة  �س��نتوجه  ولكنن��ا 
لال�ستئناف �سد اإعادة احلكم املوؤبد"، 
م�سيفة اأن حمكمة االحتالل اأعادته 
اإىل حكم املوؤبد بناء على ملف �س��ري 
ع��اء اأن��ه اخ��رتق القوانني بعد  واالدنّ
التب��ادل  �س��فقة  يف  عن��ه  االإف��راج 

االأخرة.
وتعود نافع اإىل ال�سهور املعدودة التي 
عا�س��ها نائ��ل بع��د حت��رره يف �س��فقة 
وفاء االأحرار، ومل تتجاوز 32 �سهرا، 
عقب 34 عاما يف ال�س��جن، م�ستذكرة 
كي��ف كان��ت اللهف��ة للحي��اة وللعم��ل 
يف االأر���ض تختلج قلب نائ��ل، غر اأن 

االحتالل اأبى اإال اأن ي�سرقها منه.
ع��ام  االأوىل  للم��رة  الربغوث��ي  واعتق��ل 
1978، ليحكم باملوؤبد، ومي�سي 34 عاما يف 
ال�س��جن والت��ي نال خاللها عل��ى لقب عميد 
االأ�س��رى، قب��ل اأن يتح��رر يف �س��فقة وف��اء 
االأح��رار يف العام 2011، وتزوج بعد �س��هر 
من حترره، من االأ�س��رة املحررة اإميان نافع، 
ليعيد االحتالل اعتقاله ثانية مع اأكرث من 

ال�سفقة. اإطار  يف  املحررين  من   40
يذك��ر اأن االأ�س��ر الربغوثي اأح��د حمرري 
�س��فقة وفاء االأح��رار "�س��اليط"، واأعادت 

حزي��ران  يف  اعتقال��ه  االحت��الل  �س��لطات 
ع��ام 2014، واأُ�س��در بحقه حكم بال�س��جن 
الفعلي مدة 30 �س��هرًا، واأنهى حمكوميته يف 
تاري��خ 17 دي�س��مرب 2016، اإال اأن �س��لطات 
االحت��الل اأبقت عل��ى اعتقاله، وقد ق�س��ى 
الربغوث��ي اأط��ول م��دة اعتق��ال يف �س��جون 
االحت��الل والبالغ��ة 36 عام��ًا، ق�س��ى منها 

متوا�سل. ب�سكل  عامًا   34
ويعيد االحتالل اعتقال االأ�س��رى املحررين 
دون احرتام لل�س��مانات التي خرج االأ�س��رى 
يف �س��فقة التبادل على اأ�سا�سها، بزعم اأنهم 
يحاولون اللعب باأم��ن املنطقة واأمن وجوده 

على االأرا�سي املحتلة.

وسيلة للضغط
عل��ى  واملحرري��ن  االأ�س��رى  وزارة 
ل�س��ان الناط��ق با�س��مها اإ�س��الم عبده 
العلي��ا  املحكم��ة  ق��رار  ا�س��تنكرت 
باإعادة احلكم على الربغوثي وقالت 
اأن الهجمة امل�س��عورة من قبل حكومة 
واع��ادة  اال�س��رى  عل��ى  االحت��الل 
الذي��ن  لالأ�س��رى  ال�س��ابقة  االح��كام 
ح��رروا يف �س��فقة ) وف��اء االحرار( 
ه��و ق��رار �سيا�س��ي تع�س��في م��ن قب��ل 
حكوم��ة نتنياهو وه��و تنفيذ لقرارات 
) الكبني��ت( ال��ذ ي اق��ر مطل��ع ه��ذا العام 

بت�سديد العقوبات على اال�سرى.
واأك��د عب��ده عل��ى اأن ما يجرى م��ن اعتقال 
وترهي��ب وتهديد باالإبعاد اأ�س��لوب فا�س��ل، 
ول��ن يزي��د ال�س��عب الفل�س��طيني اإال مزيدًا 
م��ن الثب��ات وال�س��مود والتم�س��ك بحقوقه 
املج��رم"،  االحت��الل  ه��ذا  اأم��ام  وثوابت��ه 
م�س��رًا اإىل اأن اع��ادة االأح��كام ه��ي باطلة 
وه��و ن��وع م��ن االبت��زاز ال��ذي حت��اول اأن 
متار�س��ه احلكومة "االإ�س��رائيلية" لف�سائل 
املقاوم��ة الت��ي ت�س��عى دائم��ا اإىل حتري��ر 

�س��فقة  ع��ن  احلدي��ث  ح��ال  يف   ، االأ�س��رى 
تب��ادل جدي��دة.   كما و�س��دد على �س��رورة 
اأن ياأخذ الدور امل�س��ري مكان��ه الطبيعي يف 
الق�س��ية الفل�س��طينية وو�س��ع حد ل�سيا�سة 
االحتالل العنجهية بحق االأ�س��رى، حمذرا 
م��ن تبع��ات اإع��ادة اعتقال حمرري �س��فقة 
حمل��ة  يف  واال�س��تمرار  االح��رار  وف��اء 
االعتقاالت املركزة التي ت�س��تهدف قيادات 
ون��واب ال�س��عب الفل�س��طيني ال��ذي لن يقف 

مكتوف االأيدي.
واأو�س��ح عبده على اأن عدد االأ�س��رى الذين 
مت اإع��ادة اعتقاله��م 65 اأ�س��ر، يف ح��ني مت 
اإرج��اع اأح��كام 54 اأ�س��ر يف مناطق ال�س��فة 
املحتل��ة لوقوع االأ�س��رى كفري�س��ة يف اأيدي 
عل��ى  لل�س��غط  كو�س��يلة  االحت��الل  ق��وات 

املقاومة وا�ستفزازها.
وتطال��ب عائل��ة االأ�س��ر نائ��ل الربغوث��ي 
بتفعيل ال�سغط على االحتالل لالإفراج عن 
نائل الربغوثي، وكافة االأ�س��رى الذي اأعيد 
اعتقاله��م واأع��اد له��م االحت��الل االأح��كام 
ال�س��ابقة، داعي��ة االأط��راف الت��ي �س��منت 
ورع��ت �س��فقة وف��اء االأح��رار مث��ل م�س��ر 
واأملاني��ا بالتدخل الف��وري ل�س��مان االإفراج 

عنهم.

ي�س��ار اإىل اأنه قد اأقر "الكني�س��ت" يف احلادي 
ع�سر من �س��هر فرباير/�سباط 2017، قانون 
"ت�س��ريع اال�س��تيطان"، ومتري��ره بواقع 60 
اإىل 52 �س��وتا. وي�س��مح القرار-وباأثر رجعي  
- ب�سرعنة قرابة خم�سة اآالف من الوحدات 
م�س��توطنة   20 م��ن  يق��رب  م��ا  ال�س��كنية يف 
مقامة على حوايل 8000 دومن من االأرا�سي 

اململوكة للفل�سطينيني.
واأو�س��ح الغ��ول، خالل حديث��ه "لل��راأي"، اأن 
كل م��ا ي�س��در ع��ن االحت��الل غ��ر �س��رعي، 
قائ��اًل: "ه��ذا القان��ون باعتب��اره �س��ادر م��ن 
�س��لطة حمتلة، وه��ي ترتكب جرمي��ة دولية 
باحتالله��ا الأر�ض فل�س��طني، يهدف ل�س��رعنة 
جرائم احل��رب التي يرتكبها االحتالل، وكل 
ما ي�سدر عن هذا الكيان اللقيط غر ال�سرعي 

املغت�سب الأر�ض فل�سطني هو غر �سرعي".
وطال��ب املجتم��ع ال��دويل باإدان��ة االحت��الل 
ه مثل ه��ذه القوانني، وتقدمي��ه ملحكمة  ل�س��ننّ
قان��ون  اإىل  م�س��ًرا  الدولي��ة،  اجلناي��ات 
"�س��رعنة امل�س��توطنات" ه��و حماولة خلداع 
املجتم��ع ال��دويل، واإظه��ار االحت��الل وكاأن��ه 
والقانوني��ة،  الدميقراطي��ة  ط��رق  ميار���ض 
الت��ي  احل��رب  جرائ��م  يغل��ف  اأن  ويح��اول 
يرتكبه��ا بحق ال�س��عب الفل�س��طيني بالغالف 

القانوين.

و�س��دد على �س��رورة اأن ين�س��ف ه��ذا القانون 
جرمي��ة  اأن��ه  عل��ى  ال��دويل  القان��ون  وف��ق 
�س��د االإن�س��انية، وج��زء م��ن جرائ��م احلرب 
ال�س��عب  بح��ق  االإ�س��رائيلي  والع��دوان 

الفل�سطيني.
ووف��ق القان��ون؛ فاإن حكوم��ة االحتالل يحق 
لها م�س��ادرة االأرا�سي اخلا�س��ة من خالل اأمر 
ع�س��كري خ��الل 30 يومًا م��ن االخطار، ونقل 
هذه االأرا�سي بعد امل�سادرة لق�سم اال�ستيطان 
يف "اله�س��تدروت ال�س��هيونية"، والت��ي تنق��ل 
هذه االأرا�س��ي ل�س��الح امل�س��توطنة الر�س��مية 

التي تقع هذه االأرا�سي يف حدودها.
وي�س��ري القانون اجلديد عل��ى البيوت وقطع 
خمتل��ف  يف  الت��ي  كاف��ة  اخلا�س��ة  االأر���ض 
م�س��توطنات ال�س��فة املحتلة كلها، وخا�سة ما 
ي�سمى بالبوؤر اال�ستيطانية الع�سوائية، ونحو 
ع�سرين م�ستوطنة خارج الكتل اال�ستيطانية 

الكبرة. 
من جهتها، قالت النائب يف املجل�ض الت�سريعي 
�س��مرة احلاليقة: اإن االحتالل االإ�س��رائيلي 
منذ ا�س��تيطانه فل�س��طني �س��عى اإىل �سم اأكرب 
ق��در م��ن اأرا�س��ي املواطن��ني ب�س��كل تع�س��في، 
موؤك��دًة اأن اال�س��تيطان ه��و مكون اأ�سا�س��ي من 

مكونات هذا االحتالل الغا�سب.
واأ�سافت احلاليقة، يف ت�سريح خا�ض بوكالة 

يتخذه��ا  الت��ي  الق��رارات  كل  اإن  "ال��راأي"، 
االحتالل غر �س��رعية"، موؤكدًة على �سرورة 

مقاومته بكل ال�سبل املتاحة.
لي���ض  وال�س��لطة  الفل�س��طينيني  اأن  وذك��رت 
لديه��م خط��ة ممنهج��ه للت�س��دي ملث��ل ه��ذه 
القرارات، داعًة قيادة ال�سلطة اىل ا�ستخدام 

�سالحياتها الدولية لوقفه.
وتكمن خطورة هذا القانون يف اإخ�ساع مناطق 
"ج" يف ال�سفة املحتلة لالعتبارات القانونية 
ذاتها التي تخ�سع لها مناطق ال� 1948، وهذا 
يعني بال�سرورة ت�س��ريع نقل ملكية االأرا�سي 
م��ن اأي��دي الفل�س��طينيني وبطريق��ة قانونية 
)ولي���ض باالأوامر الع�س��كرية( اإىل احلكومة 

االإ�سرائيلية.
اأي�س��ًا يحرم القانون الفل�سطينيني من تقدمي 
التما�س��ات اأم��ام املحكمة االإ�س��رائيلية العليا 
للمطالب��ة باإزال��ة البي��وت الت��ي اأقيمت على 

اأرا�سيهم.
ومنذ تويل "ترم��ب" مهامه كرئي�ض للواليات 
املتح��دة االمريكية، اأق��ر الكيان نحو 6 اآالف 
وح��دة ا�س��تيطانية جدي��دة، واأق��رت قانون 
التبيي���ض "ترخي�ض امل�س��توطنات"، كما وعد 
رئي���ض وزراء االحت��الل "بنيام��ني نتنياه��و" 
ببناء م�س��توطنة جديدة بدل "عامونا" تلك 

التي مت اإخالوؤها قبل اإقرار القانون.

قانون التسوية...
 ضوء أخضر لتسريع وتيرة االستيطان

غزة- الراأي- حممد ال�سنوار
اإق��رار  عل��ى  اأ�س��بوعني  مي��ر  يك��د  مل 
"الت�س��وية"، ال��ذي  "الكني�س��ت" قان��ون 
يق��ر بت�س��ريع ب��وؤر ا�س��تيطانية اأقيم��ت 
عل��ى اأرا���ض فل�س��طينية خا�س��ة، حت��ى 
ملحاول��ة  االحت��الل  حكوم��ة  �س��عت 
تطبيق��ه عل��ى االأر���ض.  وو�س��ف رئي�ض 

اللجنة القانونية يف املجل�ض الت�س��ريعي 
"�س��رعنة  الغ��ول"، قانون  "حمم��د فرج 
اال�س��تيطان" ب�العن�س��ري وال��ذي يهدف 
ل�س��رعنة اال�س��تيطان، واالمعان بتكرار 
و�س��لب  ل�س��رقة  ا�س��تيطانية  اأ�س��اليب 
االأرا�سي الفل�س��طينية كما فعل ب�سنوات 

النكبة عام 1948.

رغم إعادة اعتقاله بحكم جديد

األسير "البرغوثي" إيمانه بالوعد يهّمش الحكم عليه بالمؤبد
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غزة-الراأي-�سمر العرعر 
م��ا زال قط��اع غ��زة يعاين وي��الت احل��روب الثالث 
التي �سنت عليه من قبل االحتالل االإ�سرائيلي، اإىل 
جانب احل�س��ار امل�ست�سري يف كافة مناحي احلياة ال 
�س��يما البنية التحتي��ة له واهرتائه��ا وتدمر جزء 
كبر منها بفعل اجلاين االأكرب "العدوان" و�س��ريكه 

يف االإجرام "احل�سار" .
مالمح تك�س��فت بل تتك�سف با�س��تمرار؛ حيث وجود 
احلف��ر يف كث��ر من الط��رق التي ت�س��كل عائقًا يحد 
م��ن حرك��ة ال�س��ائقني، ويزيد من "الط��ني بله" كما 

يقولون يف االأوقات الع�سيبة وقدوم املنخف�سات .
منا�س��دات ع��دة تطلقها البلدي��ات من اأج��ل النظر 
يف عملي��ة اإع��ادة تطوير وجتدي��د البنية التحتية 
لكثر من املناطق؛ فعلى �سعيد بلدية غزة، فقد اأكد 
نه��اد املغن��ي مدير ع��ام الهند�س��ة والتخطيط  على 
اأن البني��ة التحتية يف قط��اع غزة قدمية جدًا وفى 
اأج��زاء كبرة منها، االأمر الذي يحتاج اإىل جتديد، 
الفتا اأن هناك الكثر من املناطق ال يوجد فيها بنية 
حتتي��ة وحتت��اج اإىل م�س��اريع تطويري��ة الإكماله��ا 
�س��واء فيما يخ�ض ال�سرف ال�س��حي وخطوط املياه 

ور�سف الطرق .
وقال املغني ل� " الراأي" :" حوايل %40 من مناطق 
القط��اع يوجد بها طرق وبني��ة حتتية و%60 غر 
معب��ده ، مو�س��حًا االأ�س��باب الت��ي تقف خل��ف عدم 
تطوير البنية التحتية للكثر من املناطق واملتمثلة 
يف عدم توفر الدعم الالزم لتطوير البنية التحتية 
اإىل جانب نق�ض املواد واالإمكانيات الالزمة لعمليات 
التطوي��ر واإعادة تاأهي��ل البني��ة التحتية املهرتئة 
والتي تظهر عيوبها وب�س��كل وا�س��ح يف ف�سل ال�ستاء 
واملنخف�س��ات بفعل احل�سار امل�س��دد ومنع االحتالل 
دخول امل��واد الالزمة الإ�س��الح م��ا مت تدمره بفعل 

العدوان اأي�سا".
واأ�س��اف املغن��ى :" البلدي��ة ال تاألو جهدا يف �س��بيل 
اإ�س��الح ما ميكن اإ�س��الحه من البنية التحتية وفقا 
مل��ا ه��و متواج��د لديها م��ن اإمكاني��ات ب�س��يطة على 

م��دار الع��ام ".   وتاب��ع :" نق��وم بج��رد احتياجات 
املدينة ونقوم بتقدميه��ا للجهات املانحة والداعمة 
، وهن��اك الكث��ر م��ن ال�س��وارع بحاج��ة لالإ�س��الح 
والعم��ل به م��ن البداية للنهاية ك�س��ارعي ال�س��عف 
املنح��ة  تنتظ��ر  البلدي��ة  اأن  موؤك��دا   ، واملن�س��ورة 

الكويتية لل�سروع بامل�سروع " 
واأو�س��ح مدير عام الهند�سة والتخطيط يف البلدية 
اأن معظم امل�س��اكل التي تواجه البلدية خالل ف�سل 
ال�س��تاء وفى املنخف�س��ات تتمثل يف اأن بع�ض احلفر 
ال�س��غرة مبج��رد هط��ول االأمط��ار وجتم��ع املي��اه 
وجريانه��ا تت�س��ع االأم��ر ال��ذي يحت��اج اإىل �س��يانة 

عاجله وفورية مبجرد توقف املطر تقوم .

مناشدات عدة
م��ن جهة اأخ��رى، ح��ذر روؤ�س��اء البلديات يف �س��مال 
القطاع يف وقت �س��ابق من كارث��ة حقيقية قد حتل 
باالأرا�س��ي الزراعي��ة واملناط��ق ال�س��كنية يف ح��ال 
طفح مياه ال�س��رف ال�س��حي �س��رق بلدة  بيت الهيا 
وذل��ك ب�س��بب  ارتف��اع من�س��وب ه��ذه املي��اه ب�س��كل 
م�ستمر يف ظل �سخ اآالف االأكواب على مدار ال�ساعة 
يف احلو�ض الع�س��وائي البالغة م�س��احته نحو مائتي 
دومن، والقري��ب جدًا من منازل ال�س��كان يف قرية اأم 
الن�س��ر )القرية البدوية( اأق�س��ى �س��مال القطاع.  
فعلى �س��عيد بلدية بيت الهي��ا ، اأكد رئي�ض البلدية 
عز الدين الدحنون اأن  ا�س��تمرار �سخ املياه العادمة 
يزي��د م��ن خط��ر طفحه��ا وانهي��ار ال�س��اتر الرتابي 
املحيط بها، وبالتايل ت�سكل خطرًا كبرًا على حياة 
ال�س��كان القاطنني يف حي "املن�س��ية" البالغ عددهم 

نحو خم�سة اآالف ن�سمة.
واأو�س��ح، اأن العم��ل يف اخل��ط الناق��ل له��ذه املي��اه 
متوق��ف منذ ع��دة اأ�س��هر، نتيجة عرقل��ة العمل يف 
حمط��ة املعاجلة التي حتتاج ال�س��تكمال العمل فيها 

وتزويدها بخط كهرباء.
ونا�س��د الدحنون حكومة الوفاق ب�سرورة  التدخل 

من اأجل حل كافة االإ�سكاالت التي تواجه ا�ستكمال 
العم��ل يف حمط��ة املعاجل��ة، م�س��رًا اإىل اأن وع��ودًا 

ُقدمت لبدء �سخ املياه ومل تنفذ، حتى اللحظة.
واعترب اأن ا�ستمرار �سخ املياه بهذا ال�سكل، خ�سو�سًا 
واأن بلدية بيت حانون �س��تقوم بت�سغيل حمطة �سخ 
مياه عادمة للحو�ض الع�س��وائي يف القريب العاجل، 
�سيوؤدي اإىل انهيار ال�ساتر الرتابي املحيط باحلو�ض 
الع�سوائي يف اأي حلظة.  واأ�ساف:" اإن هناك حو�سًا 
ع�س��وائيًا اآخ��ر عل��ى م�س��احة مائ��ة دومن يقع اإىل 
ال�س��مال من قرية اأم الن�س��ر مهدد باالنهيار اأي�س��ًا، 
الدولي��ة  اللجن��ة  م��ع  للتن�س��يق  وثم��ة حم��اوالت 
لل�س��ليب االأحم��ر، للتدخل مع اجلانب االإ�س��رائيلي 

وال�سماح بتو�سيعه ال�ستيعاب كميات جديدة.
يذك��ر، اأنه كان يت��م نقل هذه املياه ع��رب خط ناقل 
مت تنفي��ذه قبل اأع��وام، اإىل حمط��ة اأحوا�ض اأكرث 
ات�س��اعًا يف حمطة للمعاجلة تقع �سرق بلدة جباليا 
، وه��و ما قلل خطر طفح هذه املياه طيلة ال�س��نوات 

املا�سية.
هط��ول  اأثن��اء  الراه��ن  الو�س��ع  خط��ورة  وتتمث��ل 
االأمط��ار م��ا يزي��د  من ن�س��بة املياه الت��ي تتجمع يف 
هذه االأحوا�ض، �س��واء من خالل �سقوطها املبا�سر يف 
املنطقة ذاتها، اأو عرب مياه املطر املختلطة يف �سبكة 
ت�س��ريف مياه ال�سرف ال�س��حي القادمة من مناطق 

خمتلفة يف املحافظة ال�سمالية.
بدوره ، بني  رئي�ض بلدية اأم الن�سر زياد اأبو فريا:"  
خط��ورة الو�س��ع الراهن فيم��ا يتعلق  بق��رب وجود 
املي��اه  العادم��ة على بعد ع�س��رات االأمتار من منازل 
املواطنني يف القرية، وارتفاعها ب�س��كل وا�س��ح على 
م�س��احة تق��در بنحو مائتي دومن، م��ا يهدد بارتفاع 
من�سوبها لي�سل حد ال�سواتر الرتابية املحيطة بها.

واأك��د اأن احلد الفا�س��ل ب��ني  اأعلى ال�س��اتر الرتابي 
و م�س��توى املي��اه العادم��ة يف احلو�ض الع�س��وائي هو 
ن�س��ف مرت فق��ط،، ويوج��د اأكرث من ثالث��ة ماليني 
ك��وب م��ن ه��ذه املي��اه يف احلو���ض، مو�س��حا اأن��ه يف 
حال ا�س��تمر ارتفاع من�س��وب املياه قد ينهار ال�ساتر 

الرتاب��ي وبالتايل غ��رق اآالف الدومن��ات الزراعية 
باملياه العادمة ومنازل املواطنني.

ولفت اأبو فريا اأن كافة �س��بكات ال�س��رف ال�سحي يف 
بل��دات: جبالي��ا، بيت الهي��ا ، وبيت حانون، ت�س��ب 
عرب م�سخات موزعة يف كافة حمافظة �سمال قطاع 
غ��زة اإىل م��كان جتم��ع املي��اه العادم��ة )االأحوا�ض 
الع�س��وائية( القريبة من منازل املواطنني يف قرية 

اأم الن�سر

الوضع الراهن للبنية التحتية
املرك��ز  اأع��ده  لتقري��ر  ووفق��ا  بالذك��ر،  جدي��ر 
الفل�س��طيني حلقوق االإن�س��ان؛ فاإن قوات االحتالل 
االإ�س��رائيلي ا�س��تهدفت البني��ة التحتي��ة لقطاعي 
املي��اه وال�س��رف ال�س��حي، حي��ث تعر�س��ا لعملي��ات 
تدمر �س��املة وجزئية، �س��ملت اآبار ا�ستخراج املياه 
واخلزان��ات، مبا فيها االآبار املخ�س�س��ة لال�س��تخدام 
املنزيل، ال�س��بكات الرئي�س��ية والفرعي��ة، حمطات 
معاجلة مياه ال�س��رف ال�س��حي و�س��بكات واأحوا�ض 
ال�س��رف ال�سحي، واأثر ذلك ب�س��كل كبر على حياة 
�س��كان القطاع، ومثل انتهاكًا ملواثيق حقوق االإن�سان 

والقانون الدويل االإن�ساين. 
 وتزام��ن العدوان احلرب��ي االإ�س��رائيلي على قطاع 
غزة مع ا�س��تمرار فر�ض احل�س��ار واالإغالق ال�سامل 
جلميع املعابر واحلدود ملدة تزيد عن ع�س��ر �سنوات 
، منع��ت  خالله��ا ال�س��لطات االإ�س��رائيلية ا�س��تراد  
املع��دات واالأجه��زة الت��ي يحتاجه��ا قط��اع املراف��ق 
بني��ة  يف  والتطوي��ر  االإ�س��الح  لغر���ض  البيئي��ة، 
قطاع��ي املي��اه وال�س��رف ال�س��حي، ال�س��يما يف ظ��ل 
التعقي��دات الكب��رة الناجم��ة عن الع��دوان، والتي 
تتطلب اإدخال املواد البديلة الإمتام عملية الرتميم 

والتاأهيل وال�سيانة.
ه��ذا وقد اأث��ر احل�س��ار املفرو�ض عل��ى القطاع على 
اإع��ادة تاأهيل وترمي��م هذين القطاع��ني احليويني 

حلياة ال�سكان املدنيني.  

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
اأدى احل�س��ار املفرو���ض عل��ى قط��اع غزة 
عل��ى  التع�س��فية  االحت��الل  واإج��راءات 
واملنتج��ات  الب�س��ائع  وخ��روج  دخ��ول 
يف  وانهي��ار  ت�س��دع  اإىل  غ��زة،  واإىل  م��ن 
نتيج��ة  بغ��زة،  الفل�س��طيني  االقت�س��اد 
حتكم ا�س��رائيل يف حركة املعابر والتجار 

وامل�ساريع.
ومل تتوق��ف ا�س��رائيل عن��د ه��ذا احل��د، 
حي��ث متن��ع اإدخ��ال اآالف االأ�س��ناف م��ن 
الب�س��ائع وامل��واد بحج��ة اأنه��ا تدخ��ل يف 
�س��ناعة االأغرا���ض الع�س��كرية واالأنفاق 

واأي�سا اال�ستخدام املزدوج.
تاجر اخل�سار اأبو ح�سان اأبو �سفر والذي 
يق��وم بت�س��دير منتجاته ع��رب معرب كرم 
يق��وم  لل��راأي:" اإن��ه  يق��ول  �س��امل،  اأب��و 
بت�سدير الكثر من اخل�سراوات والفواكه 
عرب املعرب اإىل داخل اأرا�سي 48 ومناطق 
ال�سفة الغربية دون اأي اإجراءات قا�سية 
اأو �س��ارمة معه��م"، مو�س��حا اأن االحتالل 
مين��ع ي�س��مح باإدخ��ال بع�ض اخل�س��ار من 
بينها البن��دورة والباذجنان واإىل جانبها 

الفواكه .
"لل��راأي"،  اأب��و �س��فر يف حدي��ث  ويوؤك��د 
اأو  اأي عراقي��ل  يواجه��ون  التج��ار ال  اأن 
�س��عوبات خ��الل عملي��ة الت�س��دير خارج 
القط��اع، لكنهم يواجهون منعا ا�س��رائيليا 
لت�س��دير بع���ض اخل�س��ار مث��ل البطاط��ا 

والب�سل والفراولة دون مربر اأو �سبب .
واأعل��ن االحت��الل االإ�س��رائيلي منت�س��ف 
العام املا�سي، عرب موقع "اآلية اإعادة بناء 
غ��زة" قائم��ة جديدة م��ن امل��واد املمنوع 
دخوله��ا اإىل القط��اع بحجة ا�س��تخدامها 

لالأغرا�ض الع�سكرية.
 وت�سم القائمة ما يقارب ال� 5765 �سنفًا 
م��ن امل��واد املتعلق��ة بالبناء، وذلك �س��من 
�سيا�سة جديدة لتدمر عملية اعمار غزة 

واإ�سعاف القطاع اخلا�ض الفل�سطيني.

تضييق الخناق
من جهت��ه يقول مدي��ر العالق��ات العامة 
ماه��ر  غ��زة،  و�س��ناعة  جت��ارة  بغرف��ة 
الطباع:" اإن العام املا�س��ي كان �س��يئا على 
االقت�س��اد الفل�س��طيني وحرك��ة التج��ار 
وحتى املواطن العادي واملر�سى والطلبة، 
اإىل جانب �سحب ت�ساريح اأكرث من 2000 
م��ن  فل�س��طينيني  اأعم��ال  ورج��ال  تاج��ر 

غزة".
ويوؤك��د يف حديث "لل��راأي"، اأن االحتالل 
م��ن  الكث��ر  دخ��ول  مين��ع  اال�س��رائيلي 
ال�س��لع والب�س��ائع اإىل قط��اع غزة بحجة 
ت�س��تغرق  حي��ث  امل��زدوج،  اال�س��تخدام 
املوافق��ة عل��ى اإدخاله��ا وقت��ا طوي��ال، يف 
وق��ت متن��ع بع���ض ال�س��لع ب�س��كل نهائ��ي 
وكام��ل، وخا�س��ة املواد اخل��ام للقطاعات 
واالإن�س��ائية  واحل�س��ابية  ال�س��ناعية 
وخا�سة اال�س��منت واحلوا�س��يب واأجهزة 

االت�سال اإال بت�ساريح خا�سة.
ووف��ق ما ذك��ره فاإن مع��رب كرم اأبو �س��امل 
لوح��ده ال يلب��ي احتياج��ات قط��اع غزة 
من الب�س��ائع وال�س��لع واملنتجات، مو�سحا 
اأن ا�س��رائيل ته��دف من تل��ك االجراءات 
قط��اع  عل��ى  اخلن��اق  ت�س��ييق  القا�س��ية 
غ��زة واإبقاوؤه غارقا يف م�س��تنقعات الفقر 

والبطالة.

ي�س��مى  م��ا  �سيا�س��ة  االحت��الل  واتب��ع 
ب��داأت  والت��ي  امل��زدوج"  "اال�س��تخدام 
يف منت�س��ف ع��ام 2010 بالتزام��ن م��ع 
ق��رار اإ�س��رائيل تخفي��ف احل�س��ار ع��ن 
قطاع غ��زة، وال�س��ماح با�س��تراد جميع 
الب�سائع با�س��تثناء اال�ستخدام املزدوج 
التي قد تدخل يف �س��ناعة االأ�س��لحة اأو 
امل��واد التي ميكن ا�س��تخدامها يف الغالب 

الأغرا�ض ع�سكرية. 

على حافة االنهيار
ويف تعليق��ه عل��ى الظروف االقت�س��ادية 
بغ��زة، يق��ول اخلب��ر االقت�س��ادي نه��اد 
ن�س��وان:" اإن��ه من��ذ ب��داأت ا�س��رائيل فك 
ب��دء  من��ذ  غ��زة  قط��اع  م��ع  االرتب��اط 
2000 بن�س��ب  انتفا�س��ة االأق�س��ى ع��ام 
االأي��دي  عل��ى  ق�س��ت  حت��ى  متفاوت��ة، 
العاملة، واأ�سبح مو�س��وع التجارة يقت�سر 
على التجار الذين ي�س��توردون من اخلارج 

اأو اأرا�سي 48".
ووف��ق م��ا ذك��ره يف حدي��ث لل��راأي، ف��اإن 
التج��ار  ع��دد  بتقلي���ض  ق��ام  االحت��الل 
للم�س��اريع،  يب��ادرون  الذي��ن  وخا�س��ة 
منه��م  الت�س��اريح  م��ن  العدي��د  و�س��حب 

الأ�سباب اقت�سادية.
ويعاين االقت�س��اد الفل�س��طيني وخا�س��ة 
يف قطاع غزة املحا�س��ر من �س��وء ات�س��ال 
وتوا�س��ل، يف ظ��ل حم��اوالت االحت��الل 
للت�س��ييق وهو ما يعت��رب منافيا التفاقية 
باري���ض التي ح��ددت االأ�س��ناف التي يتم 

ت�سديرها من واإىل غزة، يو�سح ن�سوان.
العدي��د  و�س��عت  ا�س��رائيل  وي�س��يف:" 

م��ن القي��ود عل��ى الكثر م��ن امل��واد اخلام 
الت��ي تدخ��ل غزة بحج��ة اأنها ت�س��تخدم 
له��ا  لي���ض  وه��ي  ع�س��كرية  اأغرا���ض  يف 
عالقة يف مو�س��وع الع�س��كر"، م�س��را اإىل 
الإي�س��ال  جاه��دا  يعم��ل  االحت��الل  اأن 
اإىل  االنهي��ار،  حلاف��ة  بغ��زة  االقت�س��اد 
جانب وقف ال�س��ادرات للخارج كون معرب 
ك��رم اأب��و �س��امل الناف��ذة الوحي��دة التي 

تطل بغزة على العامل اخلارجي.

تحويل مسار التجارة لمصر
ويف وقت �س��ابق، نادى اخلبر االقت�سادي 
ن�سوان ب�س��رورة حتويل م�سار التجارة مع 
االحت��الل اإىل ال�س��قيقة م�س��ر لتحقي��ق 
الفل�س��طيني  للمواط��ن  ومكا�س��ب  مناف��ع 
بغ��زة، وحتدي��دا القط��اع الع��ام كون��ه ال 
ي�ستفيد من التجارة مع االحتالل، موؤكدا 
ال�س��رائب  بتدوي��ر  يق��وم  االحت��الل  اأن 
خلزينة ال�سلطة الفل�سطينية برام اهلل.

وفيم��ا يتعل��ق باأهمية التجارة مع م�س��ر، 
قيم��ة  م��ن  يخف���ض  ذل��ك  ي�س��يف:" اإن 
ال�سرائب التي حت�سلها رام اهلل ويخف�ض 
من قيمة ال�س��لع والب�سائع التي ي�ستهلكها 
املواط��ن، وبالت��ايل ينت��ج عن��ه منطق��ة 
�سناعية م�سرتكة، االأمر الذي يعمل على 

تخفيف البطالة و�سعر تكلفة ال�سلع".
وحول طبيعة الواقع االقت�س��ادي بغزة، 
ي�س��ر اإىل اأن االقت�س��اد انح��رف وتدن��ى 
ب�سكل �سريع عقب ت�سكيل حكومة الوفاق 
الوطني ب�سبب تهمي�سها قطاع غزة وعدم 
تقدميه��ا له اأي �س��يء يخفف م��ن اأزماته 
وم�س��اكله اإىل جان��ب اإهماله��ا ل��ه، وه��و 

م��ا ت�س��بب مباأزق لغ��زة، مطالبا ب�س��رورة 
التحف��ظ عل��ى حكوم��ة الوف��اق وحجب 
الثقة عنه��ا باعتبارها عائق��ا اأمام تقدم 

وتطور االقت�ساد بغزة.
وكان تقري��ر حقوقي اإ�س��رائيلي جلمعية 
حلق��وق  "جي�ساه-م�س��لك" االإ�س��رائيلية 
االإن�س��ان، قد ك�س��ف اأن العام 2016 كان 
اأح��د اأ�س��عب االأع��وام يف جم��ال حري��ة 
التنق��ل لتجار غ��زة، واأ�س��حاب املبادرات 

االقت�سادية فيها ورجال اأعمالها.
وق��ال التقري��ر ال��ذي جاء حت��ت عنوان 
اإن  " منتج��ات غزة، بعد م��رور عامني": 
التقدم االقت�سادي يف قطاع غزة ال يزال 
�س��غًرا وبطيًئ��ا مقارن��ة باملمك��ن، واأنه ال 
زال هنال��ك اإمكانية للتغير، وهو مرتبط 

ب�سكل كبر بال�سلطات االإ�سرائيلينّة".
واأك��د عل��ى �س��رورة وق��ف اال�س��تخدام 
الع�س��وائي التع�س��في وعدمي امل�سوؤولية 
املتمث��ل يف اأوام��ر املن��ع االأمن��ي، والت��ي 
اأدى ا�س��تخدامها به��ذه الوت��رة خ��الل 
العام 2016 اإىل اإحلاق اأ�سرار ج�سيمة 
يف  االأعم��ال  ورج��ال  ��ار  التجنّ بجمه��ور 

ة. غزنّ
�سيا�س��اتها  باإتب��اع  اإ�س��رائيل  وت�س��تمر 
واإجراءاته��ا العقابي��ة بح��ق قطاع غزة، 
عل��ى  اخلن��اق  بت�س��ديد  متثل��ت  والت��ي 
تنق��ل التجار ورجال االأعم��ال عرب معرب 
بي��ت حانون �س��مال غزة، وجت��اوزت ذلك 
باعتق��ال الع�س��رات م��ن التج��ار ورج��ال 
االأعمال، كما اأ�سافت اإ�سرائيل العديد من 
ال�سلع والب�سائع اإىل قوائم املمنوعات، يف 
اإط��ار �سيا�س��تها بت�س��ديد احل�س��ار وخنق 

القطاع.

بعد تكشف عورتها بفعل المنخفضات

مطالبات بإعادة تطوير البنية التحتية
 بغزة ودعم الجهات المانحة

التضييق على التجار..
أداة إسرائيلية لتدمير االقتصاد بغزة
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الحكومة تقرر إجراء 
االنتخابات المحلية 
بالضفة وتأجيلها 

بغزة
رام اهلل- الراأي

ق��ررت حكوم��ة التواف��ق اإجراء 
الهيئ��ات  جمال���ض  انتخاب��ات 
املحلي��ة يف ال�س��فة املحتلة، يوم 
ال�سبت املوافق  13/5/2017.

وذك��رت احلكوم��ة يف بي��ان له��ا 
عقب اجتماعها االأ�سبوعي اليوم 
الثالثاء، اأن القرار جاء ا�ستنادا 
جمال���ض  انتخ��اب  قان��ون  اإىل 
يجي��ز  ال��ذي  املحلي��ة  الهيئ��ات 
ق��رار  اتخ��اذ  ال��وزراء  ملجل���ض 

االنتخابات- ح�سب البيان.
كما قررت احلكوم��ة اعتبار يوم 
االأربع��اء املواف��ق 8 اآذار عطل��ة 
امل��راأة  ي��وم  ملنا�س��بة  ر�س��مية 

العاملي.

غزة- الراأي
مو�س��ى  العم��ل   وزارة  وكي��ل  اأك��د 
اأف��اق  فت��ح  اأهمي��ة  عل��ى  ال�س��ماك، 
جديدة للتعاون مع النقابات املهنية، 
م�س��رًا ل��دور ال��وزارة بتذلي��ل كافة 
العقب��ات الت��ي يواجهه��ا التجمع من 
م�ساكل تخ�ض العمال واخلريجني يف 
ظل احل�سار اخلانق علي قطاع غزة .   
جاء ذلك، خالل ا�س��تقبال ال�س��ماك، 
وف��دًا م��ن جتم��ع النقاب��ات املهني��ة  
برئا�س��ة رئي���ض جتم��ع النقاب��ات اأ. 
م��ن  ع��دد  برفق��ة  الدق��ران  خلي��ل 

امل�سئولني .
 وتباح��ث الطرفان اأهم اطر التعاون 

وجتم��ع  ال��وزارة  ب��ني  امل�س��رتك 
النقابات و�س��بل تعزيزها، ومناق�سة 
العديد من الق�س��ايا التي تهم العمال 
واخلريجني وال�س��راكة مع النقابات 
يحق��ق  مب��ا  التنمي��ة  م�س��اريع  يف 

امل�سلحة العامة .
 وفى �سياق منف�سل، ا�ستقبل ال�سماك، 
وفدًا من مركز الدميقراطية وحقوق 
العاملني برئا�س��ة اأ. ن�سال غنب مدير 
عام املركز برفق��ة املحامي القانوين 
للمرك��ز اأ. عل��ي اجلرج��اوي .    ومت 
مناق�س��ة العديد من النق��اط الهامة 
الت��ي تتعل��ق بامل�س��اكل ببيئ��ة العمل 
النقاب��ي وهدر ح��ق العام��ل من قبل 

وخا�س��ة  اخلا���ض  القط��اع  �س��ركات 
عمال النظافة .

 من جهته، �س��دد ال�سماك علي فر�ض 
النظاف��ة  �س��ركات  عل��ي  الرقاب��ة 
بالتع��اون مع املركز ووزارة ال�س��حة، 
والعمل على توفر بيئة اأمنة للعمال 
و�س��ائل  بتوف��ر  ال�س��ركات  واإل��زام 
ال�س��المة وال�س��حة املهني��ة للعاملني 
ف��ى امل�ست�س��فيات واملراك��ز ال�س��حية 
.    ويف نهاي��ة الزي��ارة، ق��ام الوفدان 
تولي��ه  مبنا�س��بة  ال�س��ماك  بتهنئ��ة 
من�س��به اجلديد وكياًل لوزارة العمل 
مثمن��ني جه��وده الطيب��ة يف خدم��ة 

الوطن واملواطن .

غزة- الراأي
الفل�س��طينينة  االإع��الم  وزارة  اعت��ربت 
االحت��الل  حمكم��ة  ق��رار  اأن  بغ��زة 
لالأ�س��ر  االإداري  االعتق��ال  بتجدي��د 

ال�سحفي حممد القيق جائر وعن�سري.
وقال رئي���ض املكتب االعالم��ي احلكومي 
�سالمة معروف، "اإن قرار تثبيت حمكمة 
لالأ�س��ر  االإداري  االعتق��ال  االحت��الل، 
ال�س��حفي امل�س��رب ع��ن الطع��ام حمم��د 
القيق، ملدة ثالثة اأ�سهر قابلة للتجديد، 
ال�سيا�س��ية  �س��من  ياأت��ي  جائ��ًرا  ق��راًرا 
اال�س��رائيلية  والعنجهي��ة  العن�س��رية 
الغريب��ة،  وال  باجلدي��دة  لي�س��ت  الت��ي 
عل��ى قي��ادة االحت��الل الت��ي حت��اول اأن 
تك�س��ر ارادة ال�سعب الفل�س��طيني، وثنيه 
اأر�س��ه  ع��ن  والدف��اع  بحق��ه  املطالب��ة 

ومقد�ساته" .
واأ�س��اف خ��الل حديث��ه "لل��راأي" " لقد 
�س��هدنا املعرك��ة املا�س��ية الت��ي خا�س��ها 
االأ�س��ر القي��ق داخ��ل �س��جون االحتالل 
والت��ي انت�س��ر فيه��ا، حي��ث مل ي�س��تطع 
ال�س��جان اأن ير�س��خ ارادت��ه اأو النيل من 
عزميت��ه حيث جن��ح يف ني��ل حريته بعد 

ا�سرابه عن الطعام الأكرث من 3 �سهور ".
واأك��د معروف اأن القيق لن ير�س��خ اأي�س��ا 
الإرادة االحتالل، حيث اأعلن عن ا�سرابه 
ع��ن الطعام من��ذ الي��وم االأول العتقاله، 
واأ�ساف "من امل�س��حك حقيقة اأن يحاكم 
حممد القيق وكغره من ال�س��حفيني دون 
اأي ته��م حم��ددة ، ودون اأن يك��ون هناك 
داع حقيق��ي ملحاكمت��ه، الأنه��م يدافع��ون 

فقط عن احلق الفل�سطيني"  .
احلقوقي��ة  املوؤ�س�س��ات  كاف��ة  وطال��ب 
عن��د  تق��ف  اأن  والدولي��ة  واالإن�س��انية 
م�سوؤوليتها اجتاه هذه الق�سية واالإفراج 
الف��وري ع��ن ال�س��حفي املعتق��ل حمم��د 
اأن  القي��ق وكاف��ة ال�س��حفيني ، خا�س��ة 
هن��اك �س��بعة اأ�س��رى معتقل��ني اداريا يف 

�سجون االحتالل .
 واته��م مع��روف ه��ذه املوؤ�س�س��ات باإتب��اع 
�سيا�س��ية الكيل مبكيال��ني اجتاه مايفعله 
دول��ة  يعتربونه��ا  الذي��ن   ، االحت��الل 
ف��وق القان��ون، فال حتا�س��ب ع��م يرتكبه 
ال�س��حفيني  بح��ق  جرائ��م  م��ن  املحت��ل 
الفل�س��طينيني من قت��ل واعتقال و�س��لت 

جلرائم حرب .

اإلعالم: قرار تجديد االعتقال 
اإلداري للصحفي القيق جائر

خالل استقبالها وفودا من تجمع النقابات و مركز الديمقراطية وحقوق العاملين

"العمل" تؤكد على متابعتها 
أمور العمل النقابي وحقوق العاملين


