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غزة- خا�ص الراأي - اآالء النمر
�سهدت �س��وارع قطاع غزة خالل ال�سنوات 
الع�س��ر االأخرية حالة م��ن االأمن واالأمان 

اخل��وف  حواج��ز  اأذاب  مم��ا  الفائق��ن، 
واأخف��ى مالم��ح اجلرمية واأ�س��كن �س��وارع 
القط��اع بفي���ص م��ن االأم��ن واال�ستق��رار، 

ال�سهي��وين  الع��دو  اأغ��اظ  ال��ذي  االأم��ر 
للتخطيط  واأتباع��ه، فاندف��ع 
االأ�س��ري  اغتي��ال  عملي��ة  اإىل 

بعد اغتيال فقهاء

اقتالع جذور العمالء ..  الخطوة الجاري تنفيذها في غزة
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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-هنادي كر�سوع :
تعترب �سرطة مكافح��ة املخدرات يًدا �ساربًة 
املرتب�س��ن  اأولئ��ك  وج��ه  يف  منيًع��ا  و�س��دًا 
ب�سبابن��ا حلمايته��م م��ن االن��زالق يف وح��ل 
االإدم��ان وجعله��م لقم��ة �سائغ��ة لالحت��الل 
املق��اوم  جمتمعن��ا  ج�س��د  يف  ينخ��ر  و�سو�س��ًا 
ليثنيه ع��ن ر�سالته وه��ي مكافحة االحتالل 

ومقاومته ب�ستى الطرق.
املخ��درات  مكافح��ة  �سرط��ة  مدي��ر  واأك��د 
عقي��د اأحم��د الق��درة يف حدي��ث م��ع موق��ع 
االأوىل  االأ�سهر  م�سبوط��ات  "الداخلي��ة" اأن 
له��ذا الع��ام ت��وازي م��ا مت �سبط��ه يف الع��ام 
املا�سي م��ن املخدرات، منّوًه��ا اإىل اأن املجتمع 
الغ��زي �سعر باالرتياح بعد ال�سربات موجعة 

التي طالت جتار كبار يف قطاع غزة.
واأو�سح الق��درة اأن �سرطة مكافحة املخدرات 
و�سعت خط��ة الأعمال ا�ستثنائي��ة وتغيري يف 
نة  منط العم��ل ل�سبط كميات املخدرات املُخزَّ
ال�ستخدامه��ا يف فرتات قادم��ة وترويجها يف 

القطاع.
 وق��ال: "اإن املهم��ة كان��ت اإيجابي��ًة"، الفًت��ا 
اإىل اأن املكافح��ة �سبط��ت كمي��ات كب��رية من 
املخدرات واألق��ت القب�ص على جتار خمدرات 

مركزين .
واأفاد الق��درة اأن جناح احلم��الت التي قامت 
به��ا �سرطة مكافح��ة املخدرات ب��دى وا�سًحا 
اإ�ساف��ًة  م��ن خ��الل �سب��ط جت��ار مركزي��ن، 
ل�سب��ط كمي��ات كبرية من املخ��درات و ارتفاع 
ثمن بي��ع املخ��درات اإىل %300 وهذا يدلل 
عل��ى قل��ة وجودها، مم��ا يدلل جن��اح الهدف 

الذي نظمت الأجله احلمالت .

ولف��ت اإىل اأن ال�سبطيات الت��ي تبعت املوؤمتر 
التا�س��ع  ال��ذي عقدت��ه وزارة الداخلي��ة يف 
ع�س��ر م��ن ال�سه��ر احل��ايل لي���ص له��ا عالقة 
معق��دة  ق�سي��ة  ال�سبطي��ات  الأن  باملوؤمت��ر 
ت�ستغ��رق ع��دة اأي��ام م��ن مروجيه��ا ل�سم��ان 
ترويجه��ا وع��دم وقوعه��م يف قب�س��ة رج��ال 

ال�سرطة.
 وتاب��ع:" متكث اأيام كذل��ك ملتابعتها من قبل 
املكافحة، وبالت��ايل حتى لو كان هناك قرار 
م��ن جتار املخدرات بوق��ف ن�ساطهم فلم يبداأ 
بع��د الأن ال�سبطي��ات الت��ي كان��ت ه��ي كانت 
اأعم��ال مع��د لتنفيذها قب��ل اأيام م��ن املوؤمتر 

ومت �سبطها "
وب��ّن القدرة اأن جن��اح املوؤمتر ظهر يف اأمرين 
االأول �سح عمليات ال�سبط وهذا ياأتي ب�سبب 
االأحكام الق�سائية التي �سدرت بحق التجار 
الغ��زي  ال�س��ارع  ر�س��ا  والث��اين  واملروج��ن، 

ح��ول ال�اأح��كام ال�س��ادرة باعتباره��م جت��ار 
دم �ساهم��وا م��ع االحت��الل يف حتطيم البنية 

االأ�سا�سية لل�سباب يف غزة".
 واأك��د اأن االأي��ام القادمة �ست�سه��د حالة ردع 
لتج��ار املخ��درات خا�س��ة انه �سيك��ون هناك 
تطبي��ق لالأح��كام ال�س��ادرة كم��ا اأورد اللواء 

توفيق اأبو نعيم يف املوؤمتر االأخري .
واأو�س��ح العقي��د الق��درة اأن احلواج��ز الت��ي 
مت ن�سره��ا بعد املوؤمتر كان له��ا هدفن االأول 
ا�ستق��راء راأي ال�ساع��ر الغ��زي يف االأح��كام 
ال�س��ادرة، وتعزيز خط��ة املكافحة يف تفعيل 
حواجزه��ا، م�سرًيا اإىل اأنها كانت كذلك اأ�سبه 
مبن��اورة تدريبي��ة لتفعي��ل ه��ذ احلواجز يف 

حال حدث طارئ .
وع��ن حم��الت التوعي��ة ق��ال الق��درة: " اإن 
�سرطة مكافحة املخدرات تقوم على مكافحة 
الطل��ب والعر���ص ونحن م��ن خ��الل التوعية 

نقوم على مكافحة الطلب على املواد املخدرة 
من خالل التثقيف واملحا�سرات".

واأردف: "ونق��وم بالرتكي��ز على حث ال�سباب 
املراهق ع��دم التجربة اأو الف�سول الأن كلمة 
ب"، الفًتا اإىل اأن  ال�س��ر يف االإدمان هي " ج��رِّ
هن��اك جهد كبري تبذل��ه �سرطة املكافحة يف 
التوعي��ة والتوجي��ه ي�س��ل اإىل التوا�سل مع 
بع���ص عائ��الت املدمن��ن و اإر�ساده��م كيفية 

التعامل معهم" .
واأف��اد الق��درة اأن خطة الع��ام 2017 حتمل 
ثالثة عناوين رئي�س��ة اأولها حماربة التجار 
ولي���ص املتعاطن واملروجن ب��ل �سرنكز على 
التاجر والثاين هو اإنفاذ القانون، م�سرًيا اإىل 

بدئهم بحمالت توعوية ب�سكل كبري.
وق��ال الق��درة: "�سن�سح جت��ار ال�سم��وم اأمام 
عدالة القانون عرب اإجراءات �سليمة وقوية 

حتى ت�سدر بحقهم اأحكام رادعة بحقهم.
 و�سدد على اأن الهدف الثالث خلطة مكافحة 
املخ��درات لع��ام 2017  ه��و املن��ع والتوعية 

للمجتمع لنقي اأبناء �سعبنا هذه االفة .
ونوه العقي��د القدرة اأن القان��ون رقم 7 لعام 
2013 وهو قانون معدل عن قانون خمدرات 
لتج��ار  رادع��ة  اأح��كام  يحم��ل   62 لع��ام 
املخدرات وين���ص �سراحة يف املادة)28( اأن 
عقوبة االجتار حدها االأدنى 15 �سنة حتى 
االإعدام وخ�سو�سًا عندما يكون هناك عود.

 واأ�س��ار اإىل اأن اال�سكالي��ة الت��ي كان��ت اأن هذا 
القان��ون مل يك��ن يطب��ق ب�س��كل وا�س��ح واأول 
تطبي��ق للقانون م��ن خالل االح��كام ال�سادرة 
اأخرًيا وهو قان��ون يتوافق مع حجم التهديد .  
وعن �سدور بع�ص االحكام الق�سائية اخلا�سة 

ببع���ص الع�سكري��ن ق��ال الق��درة : " �س��درت 
اأحكامًا ق�سائيًة م�سددًة بحق بع�ص الع�سكرين 

الذين مت غوايتهم لرتويج املواد املخدرة".
ولف��ت اإىل �س��دور حكم��ن ق�سائي��ن واح��د 
م��ن  كرتون��ة  عل��ى  يح��وز  ع�سك��ري  بح��ق 
االترم��ادول حك��م علي��ه ب 7 �سن��ن حب���ص 
و20 ال��ف دين��ار وف�سل من اخلدم��ة ، واآخر 
يح��وز عل��ى كرتونن حكم علي��ه ب9 �سنوات 
و10 االف دين��ار وف�سل م��ن اخلدمة، موؤكًدا 
ف�"اجلمي��ع  اجلمي��ع  ت�سته��دف  االأح��كام  اأن 

حتت طائلة امل�سئولية".
اإىل ذل��ك، اأكد الق��درة اأن درا�سات اأظهرت اأن 
هناك ارتباط بن جرائم االنتحار وجرمية 

القتل متعاطي املخدرات.
�سب��ب  املخ��درات  تعاط��ي  "جرمي��ة  وق��ال: 
عل��ى  االعت��داء  جرائ��م  الرت��كاب  اأ�سا�س��ي 

النف�ص واملال العام واملمتلكات".
مطالًب��ا  ع��ايل"،  التهدي��د  حج��م  وتاب��ع:" 
مبزيد م��ن الدعم الفن��ي اللوج�ستي ل�سرطة 
يف  ت�ساع��د  اأن  �ساأنه��ا  م��ن  الت��ي  املكافح��ة 

مكافحة اجلرمية .
ر�سالت��ه  الق��درة  وج��ه  حديث��ه  نهاي��ة  ويف 
الأن  التجرب��ة  بع��دم  املخ��درات  ملتعاط��ي 
املخ��درات نهايته��ا وخيمة ، مبين��ًا اأن �سرطة 
مكافحة املخ��درات تعترب املدمنن يحتاجون 
اأذرعه��ا  تفت��ح  املكافح��ة  و�سرط��ة  ملعال��ج 
لتج��ار  ر�سالت��ه  كان��ت  ح��ن  يف  لعالجه��م، 
ومروجي املخدرات نعدهم اأن 2017 �سيكون 
من ا�سعب االأع��وام و�ستكون هناك مالحقات 
قوية و�سديدة واالحكام التي ت�سدر بحقهم 

�ستكون قا�سية 

غزة- الراأي- فل�سطن عبد الكرمي
من��ذ مت��ى قدمت القم��م العربي��ة �سيئ��ا ايجابي��ا للق�سية 
الفل�سطيني��ة، لالأ�سف م��ا قدمت �سوى امل�سائ��ب املتتالية"، 
ه��ذا م��ا حتدث ب��ه فل�سطيني��ون جت��اه القم��ة املنعقدة يف 

عمان باالأردن.
وال يعل��ق الفل�سطيني��ون اأي اآم��ال على القم��ة العربية يف 
دورته��ا الثامن��ة والع�سري��ن يف منطق��ة البح��ر املي��ت م��ن 
اجلان��ب االأردين، و�س��ط ح�سور كبري م��ن الروؤ�ساء وامللوك 
واالأمراء العرب، لتكون هذه القمة من اأكرث القمم ح�سورًا 
للق��ادة الع��رب امل�سارك��ن، يف وق��ت غ��اب في��ه �ست��ة م��ن 

الزعماء العرب.
وكعادته��م يف كل موعد قمة عربي��ة، ينظر الفل�سطينيون 
بخيبة اأمل حيث ال يتوقعون اأية نتائج من القمم العربية 
خا�س��ة يف ظ��ل االج��راءات اال�سرائيلي��ة يف قط��اع غ��زة 
وال�سف��ة ومدين��ة القد�ص املحتل��ة التي تتعر���ص للتهويد 

يوما بعد يوم.
فل�سطيني��ن  مواطن��ن  اأراء  " ا�ستطلع��ت  ال��راأي  "وكال��ة 
ح��ول توقعاته��م مل��ا ميك��ن اأن تخ��رج ب��ه القم��ة العربية 
املنعق��دة يف البحر املي��ت، والذين اأعربوا ع��ن ا�ستهجانهم 
للموق��ف العرب��ي ال�سام��ت جتاه ما يح��دث يف فل�سطن من 

انتهاكات ا�سرائيلية متوا�سلة.
يق��ول امل��درب االعالمي اأمي��ن ريح��ان، لل��راأي:" اإن االأمر 
منتهى فعليا، ل��ن يكون هناك جديد للق�سية الفل�سطينية، 
واإمنا تقري��ب وجهات النظر بن الق��ادة والزعماء العرب 
واحلكومة اال�سرائيلية لعدم تنفيذ قرارات ترامب اجتاه 
ق�سي��ة فل�سطن ".  املوظف عم��اد اللخاوي هو االآخر يرى 
اأن الفل�سطيني��ن يف حال��ة انتظار مرتق��ب، واأنهم يدركون 

اأن القم��ة العربي��ة انعق��دت وال��دول العربي��ة يف و�س��ع 
م�سط��رب بن ك��ر وف��ر، االأمر ال��ذي �سينعك�ص عل��ى نتائج 
القم��ة، مو�سح��ا اأنه��ا �ستك��ون تك��رار كباق��ي القم��م التي 
انعق��دت يف ال�سابق .   ووفق ما ذكره يف حديثه للراأي، فاإن 
القم��ة العربية يف نهايتها �ستخ��رج ببيان يقف مع الق�سية 
الفل�سطيني��ة وينا�سرها، لكن �سيكون حرب على ورق ب�سبب 

ان�سغال الدول العربية يف اأو�ساعا الداخلية.
 ويتف��ق االأخ�سائي النف�سي واالجتماعي زهري مالخة على 
اأن قم��ة عمان هي اأول قمة ت�سهد زخما عربيا واأنه االأكرث 
من اأي قمة �سابقة، وهو ما اأتى بناء على حر�ص الرباعية 
العربي��ة املتمثل��ة مب�س��ر وال�سعودي��ة واالإم��ارات واالأردن 
باإع��ادة الهيمن��ة وال�سيط��رة يف ظ��ل االدارة االمريكي��ة 
احلري�س��ة عل��ى حل��ف عرب��ي ق��وي له��ا يف املنطق��ة، م��ع 
حماول��ة كل دول��ة احلف��اظ عل��ى عالقاته��ا م��ع الدول��ة 
امل�ست�سيف��ة التي متثل عمقا ودورا عربي��ا كبريا، وبالتايل 
قادم��ة  خط��ط  اأي  يف  ومكان��ة  دور  اأخ��ذ  عل��ى  احلف��اظ 

لتحقيق م�ساحلها.
وي��رى النا�س��ط النقاب��ي ع�س��ام اأب��و �سمال��ة اأن الق�سي��ة 

الفل�سطيني��ة مل تعد على �سل��م االأولويات بالن�سبة للعرب، 
خا�س��ة م��ا مت��ر به اأغل��ب ال��دول العربي��ة من قت��ل ودمار 
لالأنظم��ة  االي��راين  التهدي��د  اىل  باالإ�ساف��ة  وح��روب، 

العربية وهو اأهم بكثري من الق�سية الفل�سطينية.
ويوؤك��د اأب��و �سمالة يف حديثه لل��راأي، اأن االأهم من ذلك اأن 
القيادة الفل�سطينية احلالية لي�ست معنية باأي من احللول 
�س��وى احل�سول على الدعم امل��ادي لل�سلطة، واحلفاظ على 
�سرعيته��ا يف وجه التحدي��ات الداخلية له��ا وال �سيء غري 

ذلك. 
وعل��ى عك�ص �سابقي��ه يتمنى االأ�سري املحرر م��ازن اإر�سي، اأن 
تخ��رج القم��ة العربي��ة املنعق��دة يف مدينة عم��ان بنتائج 
ايجابي��ة مر�سية و�سليمة يف �سال��ح الق�سية الفل�سطينية، 
قائ��ال لل��راأي:" اهلل يكفين��ا �سره��م واهلل يهديه��م للخ��ري 

وي�سحو من نومهم".

قضية فلسطين
ويف تعليقه على ما ميكن اأن تقدمه القمة العربية يف عمان 

من اأجل الق�سية الفل�سطينية وال�سراع مع االحتالل، يقول 
الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�سي �سميح خل��ف يف حديث للراأي:" 
اإن القم��ة �ستوج��ه ن��داء للق��وى والف�سائ��ل الفل�سطيني��ة 
باإنهاء انق�ساماتها، ووحدة ال�سف الفل�سطيني وخلط بيئة 

واحده ملحاربة االحتالل ووقف اال�ستيطان".
ووف��ق ق��راءة اخلريط��ة ال�سيا�سي��ة العربي��ة واملحددات 
ال�سيا�سي��ة لرتامب وت�سري��ع الكت��ل اال�ستيطانية الكربى، 
يعتق��د خل��ف اأن القم��ة لن تخ��رج ع��ن ال�سي��اق ال�سيا�سي 
الع��ام املرتبط بالربنام��ج ال�سيا�سي الدويل حل��ل ال�سراع، 
وق��د تكون املب��ادرة العربية هي العمود الفق��ري للربنامج 
العربي، واإن كان ميكن اأن ي�ساف للربنامج التفاو�سي �سقف 
زمن��ي حم��دد �سيطال��ب به الع��رب وبحل دولت��ن والقد�ص 
عا�سم��ة للدول��ة والوح��دة اجلغرافي��ة لها، ور�س��د بع�ص 
االأم��وال لدع��م القد�ص واالعم��ار يف غزة وغالب��ا ال تقوم 

كثري من تلك الدول بدفع م�ستحقاتها بعد ذلك.
وح��ول اإمكانية اأن تخرج القمة بقرارات ملزمة الإ�سرائيل 
يوؤك��د خلف اأن��ه مل تكن هناك ق��رارات ملزم��ة الإ�سرائيل 
�سابق��ا، والأن الواقع العربي غري قادر على �سنع قرار خارج 
�سياق ال�سيا�سة الدولي��ة واملوقف االأمريكي بالتحديد، بل 
�ستاأت��ي الق��رارات يف �سي��اق املح��ددات املعلنة خلل��ق �سرق 
اأو�س��ط جدي��د وتطبيع باعتب��ار اأن الق�سي��ة الفل�سطينية 
وحله��ا هي الو�سيلة خللق ال�س��رق االو�سط اجلديد �سيا�سيا 

واأمنيا واقت�ساديا.
وت�سه��د القم��ة الت��ي تنعق��د يف منطق��ة البح��ر امليت، ويف 
نقطة حماذية للحدود االأردنية الفل�سطينية، طرح ملفات 
مهّمة، من اأبرزها الق�سية الفل�سطينية، و�سط معلومات عن 

قرار عربي مهم ب�ساأن فل�سطن.

للمقابل��ة  ا�ستدعائ��ه  مت  فق��د   
املع��رب  عل��ى  االأمن��ي  والفح���ص 
ليتمك��ن من احل�سول على ت�سريح 
امل�ست�سفي��ات  باجت��اه  للعب��ور 
التخ�س�سي��ة يف الداخ��ل املحت��ل 
ليكم��ل عالج��ه حي��ث يع��اين من 
�سرط��ان الدم من��ذ 7 اأ�سه��ر، تلك 
مئ��ات  يعي�سه��ا  املعتم��ة  ال�س��ورة 
املر�سى مم��ن ت�ستدع��ي حاالتهم 
ال�سف��ر للعالج يف الداخ��ل املحتل 
الغربي��ة  ال�سف��ة  م�س��ايف  اأو 

والقد�ص املحتلة.
 فعل��ى م��دار �سن��وات احل�سار ظل 
معرب بي��ت حان��ون حلق��ة باأيدي 
حما�س��ري غ��زة يطب��ق ب��ه عل��ى 
م��ا تبق��ى من حي��اة لنم��و مليوين 
االأمني��ة  النقط��ة  تل��ك  ن�سم��ة، 
اأخف��ت  العن�سري��ة  االحتاللي��ة 
بن جنباتها ف�سواًل تكبد ق�سوتها 
مر�س��ى قطاع غ��زة، فاجتياز هذا 
املع��رب مرتب��ط مبقاب��الت اأمني��ة 
عن�سري��ة تنتهي باملن��ع الكامل اأو 
الرف���ص اأو االعتق��ال االأمن��ي يف 
ظ��روف �سعب��ة ال تراع��ي الو�سع 
ال�سح��ي له��وؤالء املر�س��ى اأو حتى 

ملرافقيهم .

تقرير منظمة الصحة 
العالمية ..

ووفق��ًا لتقرير �سادر ع��ن منظمة 
ال�سح��ة العاملي��ة حلرك��ة العبور 
ع��ن �سهر يناير املن�سرم عرب معرب 
بي��ت حان��ون اي��رز، اأن اأك��رث م��ن 
ن�سف املر�سى املحولن مت رف�سهم 
وذك��ر  ت�ساريحه��م،  تاأجي��ل  اأو 
التقرير اأن عدد الطلبات املقدمة 
للجان��ب اال�سرائيل��ي املحت��ل بلغ 
يناير  �سه��ر  2.792  ت�سري��ح يف 
 46.95% قب��ول  مت  املن�س��رم، 
ومت  منه��م  رف���ص  بينم��ا  منه��م، 
تاأجيل��ه %53.05، وحول الفئة 
العمري��ة الت��ي يت��م منعه��ا، جاء 

مم��ن   3.51% اأن  التقري��ر  يف 
ال تزي��د اأعماره��م ع��ن 18 �سن��ة 
والبال��غ عدده��م 6 اأطف��ال بينما 
مم��ن  ممنوع��ة  ح��االت   8 كان 
يزي��د عمرهم عن ال�60 عام، واأن 
1.383 حالة مر�سية مل ي�سلهم 
و92  طف��ل   320 بينه��م  رد  اأي 
�سخ�ص ممن يزيد عمرهم عن 60 

عامًا  وهو ما ن�سبته 49.53%.
اأم��ا يف �س��اأن مرافق��ي املر�سى فقد 
 61.4% اأن  التقري��ر  يف  ج��اء 
م��ن مرافق��ي املر�س��ى مت رف�ص اأو 
تاأجي��ل ت�ساريحه��م ، حي��ث كانت 
الت�ساري��ح  طلب��ات  قب��ول  ن�سب��ة 
واأن   38.6% املر�س��ى  ملرافق��ن 

عدد املرافق��ن املرفو�سن بلغوا 
ن�سب��ة  بلغ��ت  بينم��ا    5.85%
املرافق��ن املعلق��ن م��ن مواعي��د 
ملر�ساه��م  املق��ررة  امل�ست�سفي��ات 

.  55.6%
ق��وات  ا�ستج��واب  وح��ول 
االحت��الل اال�سرائيلية االأمنية 
ملر�سى القطاع واذاللهم بطريقة 
عن�سري��ة فقد ج��اء يف التقرير 
اال�سرائيل��ي  الع��ام  االأم��ن  اأن 
ا�ستجوب يف �سه��ر يناير املن�سرم 
35 مري�ص منهم 24 من املر�سى 
ذك��ور و11 مري���ص م��ن االإن��اث  

بينهم طفلن .

مؤشرات خطيرة ..
اإىل ذل��ك ح��ذر د. اأ�س��رف القدرة 
ال�سح��ة  وزارة  با�س��م  الناط��ق 
م��ن ارتف��اع ن�سب��ة املن��ع امللحوظ 
مل�ست�سفي��ات  املحول��ن  للمر�س��ى 
االأرا�س��ي املحتلة وكذلك حماولة 
اأجهزة اأمن االحتالل اال�سرائيلي 
م��ن  املر�س��ى  اذالل  العن�سري��ة 
خالل ا�ستجوابهم للتحقيق معهم، 
مطالب��ًا كافة اجله��ات احلقوقية 
والدولي��ة واالن�ساني��ة اىل جل��م 
املمار�س��ات االإرهابية والعن�سرية 
االحت��الل  ق��وات  متار�سه��ا  الت��ي 
بح��ق املر�س��ى الفل�سطينين على 

مع��رب بي��ت حانون ، معت��ربا اإياها 
جت��اوزا خط��ريا لكاف��ة االأعراف 
االإن�ساني��ة واحلقوقية واتفاقية 
كفل��ت  الت��ي  الرابع��ة  جني��ف 
لالإن�سان حري��ة التنقل واحلركة 

والعالج خا�سة وان كانوا مر�سى
واأ�س��اف د. الق��درة اأن االحت��الل 
عم��د منذ ف��رتة اإىل حتويل معرب 
بي��ت حان��ون اإىل مرك��ز للتحقيق 
للمر�س��ى  خا�س��ة  واالعتق��ال 
م�ست�سفي��ات  يف  للع��الج  املحول��ن 
وملرافقيه��م   املحتل��ة  االأرا�س��ي 
وكذل��ك من��ع ع��دٍد منه��م خا�سة 
االأطفال وكبار ال�سن الذين تزيد 
اأعماره��م ع��ن ال60 عام��ًا والتي 
كان اآخرهم الطف��ل اأحمد �سبري ، 

والطفل حممد حبيب .

الموقف الحقوقي ..
ويف بي��ان ل��ه، فق��د ا�ستنكر مركز 
املي��زان حلق��وق االإن�س��ان وب�سدة 
االإ�سرائيلي  انته��اكات االحت��الل 
مر�س��ى  حت��رم  والت��ي  امل�ستم��رة 
اإىل  الو�س��ول  م��ن  القط��اع 
يف  حقه��م  وتلق��ي  امل�ست�سفي��ات 
الرعاي��ة ال�سحية، والتي ت�سببت 
اآخره��ا يف وف��اة املري���ص الطف��ل 
اإرغ��ام  وحماول��ة  �سب��ري،  اأحم��د 
املدني��ن واالأطف��ال عل��ى العم��ل 
ل�سالح القوات املحتلة االأمر الذي 

يحظره القانون الدويل.
املن��ع  ح��االت  املرك��ز  اأدان  كم��ا 
امللح��وظ  واالرتف��اع  الع�سوائ��ي 
يف اأع��داد املمنوع��ن م��ن املر�سى 
م��ن ال�سف��ر لتلقي الع��الج من قبل 
ق��وات االحت��الل، والت��ي تت�سبب 
ل�س��كان  �سديدي��ن  واأمل  مبعان��اة 
ا�ستم��رار  اإىل  وتف�س��ي  القط��اع، 
االإن�س��ان  حق��وق  حال��ة  تده��ور 
قط��اع  يف  االإن�ساني��ة  واالأو�س��اع 
غ��زة، يف انته��اك منظ��م وج�سيم 
ملعاي��ري وقواع��د القان��ون الدويل 

االن�ساين .

بين المنع الكامل والرفض واالعتقال األمني 

غزة- الراأي-حذيفة اأبو هن
ينتظ��ر  املتح��رك  مقع��ده  عل��ى 
املري���ص ) ل.ن ( 34 عام��ًا اأم��ام 
مم��ٍر طوي��ل حتيط��ه االأ�س��الك 

ال�سائك��ة ويف نهاية املمر العديد 
من كامريات املراقبة املثبتة على 
االأب��راج الع�سكري��ة واملدجج��ة 
يرتق��ب  اأوتوماتكي��ة،  باأ�سلح��ة 

املري�ص باأع��ن اأنهكهما املر�ص ما 
�ست�سفر عن��ه مقابلة اأجهزة اأمن 
االحت��الل العن�س��ري عل��ى معرب 

بيت حانون .

معبر بيت حانون ) إيرز (
 كابوس يطارد الحقوق العالجية لمرضى قطاع غزة

المخدرات ُأم الجرائم

القدرة : األيام القادمة ستشهد حالة ردع لتجار المخدرات

الفلسطينيون يستقبلون قمة عمان بخيبة أمل
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حرك��ة املقاوم��ة االإ�سالمي��ة "حما�ص" ، بدوره��ا اأكدت 
اإن االحت��الل االإ�سرائيلي يتمرد على القرارات الدولية 

لال�ستيطان". "الراف�سة 
وقال ح��ازم قا�سم الناطق با�سم احلركة، يف ت�سريحات 
�سحفية :" هذا الق��رار يوؤكد موا�سلة اإ�سرائيل اأعمالها 
خ��ارج اإط��ار القانون ال��دويل"، معت��ربًا اإي��اه "ا�ستمراًرا 
لل�سيا�س��ة العن�سري��ة التي ينتهجها االحت��الل، بتهجري 

الفل�سطينين واال�ستيالء على اأرا�سيهم".
وب��ّن اأن الق��رار االإ�سرائيل��ي "ي�س��ع الروؤ�س��اء الع��رب 
امل�سارك��ن يف القم��ة العربي��ة، اأم��ام حت��د حقيق��ي، اإذ 
ُت�س��ّر اإ�سرائيل عل��ى عدوانها اإزاء ال�سع��ب الفل�سطيني، 

وتنكرها حلقوقه".
بدورها، نددت االأمم املتحدة بالقرار، حيث عرب االأمن 
الع��ام ل��الأمم املتح��دة اأنطوني��و غوتريي���ص يف بيان عن 
خيب��ة اأمل��ه وا�ستيائ��ه، ونقل املتح��دث با�سم��ه �ستيفن 
دوجاري��ك عن��ه قوله يف بي��ان اإنه "يدي��ن كل االأعمال 
اأحادية اجلانب، مثل القرار اجلديد الذي يهدد ال�سالم 

ويقو�ص حل الدولتن".
كم��ا اأدان��ت بريطاني��ا الق��رار االإ�سرائيلي. وق��ال وزير 
اخلارجي��ة الربيط��اين بوري���ص جون�س��ون اإن "اإعالنات 
كه��ذه خمالف��ة للقانون ال��دويل، وتقّو�ص ب�س��دة فر�ص 

وجود دولتن ل�سعبن".
"اإنن��ي، ك�سدي��ق الإ�سرائي��ل وعل��ى  واأ�س��اف جون�س��ون 
ا�ستع��داد للدفاع عنها اإن واجهت اأي حتيز اأو انتقاد غري 
معق��ول، اأحثه��ا على ع��دم اتخاذ خطوات كه��ذه تبعدنا 
ع��ن هدفن��ا امل�س��رتك بتحقيق ال�س��الم واالأم��ن، وجتعل 
حتقي��ق وج��ود عالقات خمتلف��ة بن اإ�سرائي��ل والعامل 

العربي اأكرث �سعوبة".
م��ن ناحيتها، اأدانت م�س��ر قرار احلكوم��ة االإ�سرائيلية، 
معت��ربة اأن "ا�ستم��رار االأن�سط��ة اال�ستيطاني��ة وت�سارع 
وتريته��ا يقلل من فر�ص حل الدولت��ن، ويقو�ص اجلهود 

الرامية ال�ستئناف عملية ال�سالم".
كم��ا اأك��دت عل��ى اأن الق��رار افتئ��ات عل��ى ح��ق ال�سع��ب 
ح��دود  عل��ى  امل�ستقل��ة  دولت��ه  اإقام��ة  يف  الفل�سطين��ي 

الراب��ع م��ن يونيو/حزي��ران 1967 وعا�سمتها القد�ص 
ال�سرقية.

ووافقت احلكومة االإ�سرائيلية م�ساء اخلمي�ص على بناء 
امل�ستوطن��ة اجلديدة فيما �سمته تعوي�س��ا للم�ستوطنن 
م��ن �س��كان م�ستوطن��ة عامونا الت��ي اأُخليت قب��ل ثالثة 
اأ�سهر بقرار من املحكمة االإ�سرائيلية، الأنها غري قانونية 

وب�ُنيت على اأرا�ص فل�سطينية خا�سة.
وامل�ستوطن��ة اجلدي��دة ه��ي االأوىل الت��ي يق��ر بناءه��ا 
املجل���ص ال��وزاري االإ�سرائيل��ي امل�سغر لل�س��وؤون االأمنية 
على اأرا�ص فل�سطينية خا�سة بال�سفة الغربية منذ 20 
عام��ا، ورجحت م�س��ادر اإعالمي��ة اإ�سرائيلي��ة اأن يجري 
بناء امل�ستوطنة اجلديدة ق��رب م�ستوطنة �سيلو جنوب 
مدينة نابل�ص، علما ب��اأن م�ستوطنة عامونا كانت قائمة 

يف هذه املنطقة.

تعقيبًا على ..
م��ن ناحيت��ه، عق��ب الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي خال��د 
�س��ادق عل��ى اخل��رب فق��ال ل��� " ال��راأي" :" ه��ذا دلي��ل 
عل��ى اأن اإ�سرائي��ل ال ت�سع��ى لل�س��الم وال تبح��ث ع��ن اأي 
فر���ص لتعزي��ز ال�سالم م��ع ال�سلط��ة الفل�سطينية، فهذه 
امل�ستوطن��ة اجلديدة توؤ�س�ص لواق��ع جديد على االأر�ص 
م��ن �ساأنه اأن  يفت��ح املجال ملزيد م��ن اال�ستيطان ويحول 
مدن ال�سفة اإىل م�ستوطنات منعزلة عن بع�سها البع�ص

واأ�س��اف :" املفاو�س��ات بن نتنياهو وترام��ب تقوم على 
اأ�سا���ص تعزي��ز اال�ستيطان والبحث ع��ن و�سائل جديدة 
لت�سري��ع وتريت��ه واإ�سف��اء ال�سرعي��ة علي��ه ل��ذا لي���ص 
م�ستغرب��ا اأن تعل��ن وا�سنط��ن الي��وم اأنه��ا توؤي��د اإن�س��اء 
ه��ذه امل�ستوطن��ة وال تعتربها عائقا يف �سبي��ل ا�ستئناف 

املفاو�سات
وتاب��ع :" اللق��اءات ب��ن نتنياهو وترام��ب الغر�ص منها 
اإ�سف��اء ال�سرعي��ة عل��ى كل اخلطوات التي تق��دم عليها 
اإ�سرائي��ل مب��ا فيه��ا البن��اء اال�ستيط��اين يف ال�سف��ة، اأو 
حتى يف حال �سنت اإ�سرائيل عدوان على قطاع غزة فقد 

منحته��ا اأمريكا ال�س��وء االأخ�سر لتفع��ل بالفل�سطينين 
م��ا ت�س��اء وهى ت�س��كل احلماي��ة الدولي��ة الإ�سرائيل من 

املالحقة الدولية اأو العدالة
حل��ول  اأي��ة  ع��ن  تبح��ث  ال�سلط��ة  اأن  الكات��ب  واأك��د 
للحف��اظ على م��ا ت�سم��ى م�سرية ال�س��الم، وق��د ا�ستغلت 
القم��ة العربي��ة يف حماول��ة ا�ستج��الب موق��ف عرب��ي 
موح��د الإدان��ة اال�ستيط��ان وااللتف��اف ح��ول احلق��وق 
الفل�سطيني��ة لكنه��ا مل تنج��ح يف ذل��ك وبالت��ايل هناك 
الفل�سطيني��ة  ال�سلط��ة  �ستواجهه��ا  جدي��دة  انتكا�س��ة 
يف م�س��رية ال�س��الم، لكنه��ا ال متل��ك اأي��ة خي��ارات اأخرى 
فخياره��ا الوحيد ه��و ال�سالم وه��ذا ما يعط��ي الفر�سة 
الإ�سرائيل كي ت�ستم��ر يف التو�سع اال�ستيطاين وم�سادرة 

االأرا�سي.
وعل��ى ال�سعي��د ذاته،ب��ن الكاتب و�س��ام اأب��و �سمالة ل�" 
الراأي" اأن  االحتالل يعترب البيئة االإقليمية والدولية 
مواتية له كي ينفذ خمططاته اال�ستيطانية التي تكون 

جاهزة للتنفيذ .
واأك��د اأن االحت��الل ينتظ��ر الفر�سة للتنفي��ذ ففي ظل 
�سيا�س��ة  م��ع  املتطابق��ة  التوجه��ات  ذات  اإدارة ترام��ب 
االحتالل ويف ظ��ل البيئة االإقليمي��ة وخا�سة العربية 
املن�سغل��ة باإحداثه��ا الداخلي��ة وم��ا تبع��ه م��ن تراج��ع 
الداخلي��ة  للبيئ��ة  اإ�ساف��ة  الفل�سطيني��ة  الق�سي��ة 
الفل�سطيني��ة املنق�سم��ة و حال��ة الرتاج��ع ال�سيا�س��ي يف 
مواق��ف ال�سلط��ة وخا�س��ة موق��ف اأب��و م��ازن املرتاج��ع 
م��ن  مزي��د  عل��ى  لالق��دام  االحت��الل  �سيدف��ع  وطني��ا 

اخلطوات م�ستغال الظروف الداعمة له.

إحصائيات وأرقام .....
ووفق��ا، لتقرير اجله��از املركزي لالإح�س��اء الفل�سطيني، 
ف��اأن دولة االحتالل حول��ت %40 من م�ساح��ة ال�سفة 
الغربي��ة املحتل��ة اإىل "اأرا�س��ي دول��ة" المت��الك ملكية 
الت�س��رف فيها، ما يهدد بتقوي�ص ح��ل الدولتن املن�سود 

لتحقيق ال�سالم.

واأ�س��اف التقرير اأن��ه "بعد احت��الل "اإ�سرائيل" لل�سفة 
نق��ل  اإىل  1967 عم��دت  الغربي��ة وقط��اع غ��زة ع��ام 
ملكية االأرا�س��ي التي كانت تديره��ا ال�سلطات االأردنية 
العه��د  من��ذ  دول��ة  اأرا�س��ي  باأنه��ا  امل�سجل��ة  واالأرا�س��ي 

العثماين، ونقلت �سلطة الت�سرف بهذه االأرا�سي لها".
واأ�سار تقرير االإح�ساء اإىل اأن االحتالل " بهذه اخلطوة 
"جم��د عمليات ت�سجيل االأرا�سي للفل�سطينين، واألغت 
جمي��ع الت�سجيالت غري املكتملة، وبه��ذا حرمت ال�سكان 

الفل�سطينين من حق الت�سرف يف ملكية اأرا�سيهم".
امل�سنف��ة  "يبل��غ جمم��وع االأرا�س��ي  التقري��ر  وبح�س��ب 
كاأرا�س��ي دول��ة يف ال�سف��ة الغربي��ة اأك��رث م��ن 2247 
األ��ف دومن، اأي م��ا يع��ادل ح��وايل %40 م��ن اإجم��ايل 

م�ساحتها".
%85 م��ن  ونب��ه اإىل اأن االحت��الل ي�ستغ��ل اأك��رث م��ن 
م�ساح��ة فل�سط��ن التاريخي��ة البالغة ح��وايل 27 األف 
كيلوم��رت مرب��ع، "حي��ث مل يتب��ق للفل�سطيني��ن �س��وى 

حوايل %15 من م�ساحة االأرا�سي فقط".
اإىل ذل��ك ر�س��د التقرير اأن ع��دد املواق��ع اال�ستيطانية 
والقواع��د الع�سكري��ة "االإ�سرائيلي��ة" يف نهاي��ة الع��ام 
 150 413 موقعا، منها  2015 بلغ يف ال�سفة الغربية 
م�ستوطنة، و119 بوؤرة ا�ستيطانية، فيما حوايل 48% 
م��ن م�ساحة امل�ستوطن��ات مقامة على اأرا���صٍ ذات ملكية 

خا�سة للفل�سطينين.
ونب��ه اإىل اأن االحتالل �س��ادق يف عام 2016 على 115 
خمطط��ًا ا�ستيطاني��ًا جدي��دًا ي�سمل على بن��اء اأكرث من 
خم�سة اآالف وحدة �سكني��ة يف امل�ستوطنات املقامة على 

اأرا�سي ال�سفة الغربية.
جدي��ر بالذك��ر، اأن م�ستوطن��ة "عامون��ا" اإقيم��ت ع��ام 
1997 عل��ى اأرا���صٍ فل�سطينية مبلكية خا�سة بالقرب 
م��ن م�ستوطن��ة "عوف��را" �سم��ال غ��رب رام اهلل ومتلكها 
عائ��الت فل�سطيني��ة م��ن القرى املج��اورة، ع��ن يربود، 
و�سل��واد، وغريه��ا. ويف عام 2006 وقع��ت اأحداث عنف 
يف البوؤرة اال�ستيطانية وذلك خالل عملية اإخالء بع�ص 

املباين ال�سكنية من املكان.

وسط صمت عربي ودولي

االحتالل يتمرد على القرارات الدولية ويشرع ببناء مستوطنات جديدة
غزة-الراأي-�سمر العرعري 

ال ي��زال االحت��الل االإ�سرائيل��ي 
يوا�س��ل بن��اء م�ستوطنات��ه عل��ى 
و�س��ط  الفل�سطيني��ن  اأرا�س��ي 
يرق��ى  ال  ودويل  عرب��ي  �سم��ت 

خط��وة  فف��ي  الرجول��ة،  ملوق��ف 
جديدة وبذريع��ة وفاء احلكومة 
“عمونا”  مل�ستوطني  االإ�سرائيلية 
اق��رت حكوم��ة االحت��الل نهاية 
اال�سبوع بن��اء م�ستوطنة جديدة 

م�ستوطن��ة  م��ن  ال�س��رق  اىل 
املواطن��ن  ارا�س��ي  عل��ى  �سيل��و 
اأول  لتك��ون  الفل�سطيني��ن 
م�ستوطن��ة جدي��دة تبن��ى بقرار 

حكومي منذ 1992.

يق��ول موؤي��د لل��راأي:" ل��دي طف��ل 
�سغري ويحتاج للكثري من امل�ستلزمات 
وه��ذا  والبم��ربز،  احللي��ب  مث��ل 
يحت��اج اإىل اأن اأجته��د واأعم��ل بكل 
كل  الأ�سرت��ي  اأوف��ر  حت��ى  قوت��ي 
�سعب��ة  فاحلي��اة  يحتاجون��ه،  م��ا 
لقم��ة  يف  تتع��ب  مل  واإن  وقا�سي��ة، 
اأن  تنتظ��ر  اأن  ميك��ن  ف��ال  عي�س��ك 

تاأتيك واأنت جال�ص يف بيتك".

شكوى وتظلم
اإدارة  اأن  م��ن  وي�ستك��ي يف حديث��ه 
مين��اء غ��زة ال ت�سمح ل��ه وللبائعن 
م��ن التج��ول داخل املين��اء من اأجل 
اأن  مو�سح��ا  اأف�س��ل،  ب�س��كل  البي��ع 
هاج�س��ا  ي�س��كل  ب��ات  االأم��ر  ه��ذا 
اأمامه��م، واأن��ه لي���ص من املعق��ول اأن 
يجل�س��وا ط��وال الي��وم ب��دون البيع 
�س��وى ببع�ص ال�س��واكل التي ال ت�سد 

الرمق.
ووف��ق ما ذك��ره يف حديثه فاإنه يتم 

جباية ع�س��رة �س��واكل منهم ب�سكل 
يوم��ي، وه��و م��ا ال ي�ستطي��ع البائع 
ط��وال  مبثله��ا  يبي��ع  اأن  املتج��ول 
منطق��ة  يف  وج��وده  ب�سب��ب  الي��وم 
معين��ة، وعدم جتوله بن املواطنن 
واملتنزه��ن من اأجل ك�سب املزيد من 

املال، على حد قوله.
الباع��ة  م��ن  العدي��د  وينت�س��ر 
واملتجول��ن يف ميناء غ��زة البحري 
اإىل  وتطوي��ره  تع�سيب��ه  عق��ب 
االأف�س��ل يف ظ��ل وج��ود العديد من 
امل�ساري��ع اال�ستثمارية والتطويرية 

داخله.
ويزداد اأع��داد املواطنن املتنزهن 
داخ��ل ميناء غزة البح��ري خا�سة 
حي��ث  الربي��ع،  ف�س��ل  ب��دء  م��ع 
كل  م�س��اء  متنزهه��م  اإىل  يتجه��ون 
يوم باعتباره ميثل املتنف�ص الوحيد 
له��م يف ظل احل�سار، يف حن يتوافد 
الباع��ة املتجول��ون لتق��دمي بع���ص 

احلاجيات والطلبات لهم.

الباع��ة  دخ��ل  متو�س��ط  ويق��ارب 
املتجول��ن اليومي داخل ميناء غزة 
م��ن20 - اإىل 30 �سي��كل اأي نح��و 8 
تكف��ي  ال  وه��ي  اأمريكي��ة  دوالرات 

ل�سد احتياجات املنزل.

المواصالت ترد
من جهت��ه اأكد الناط��ق با�سم وزارة 
النق��ل واملوا�س��الت بغ��زة حمم��ود 
يا�س��ن، اأن منع الباع��ة من التجول 
رغب��ة  اإىل  يع��ود  غ��زة  مين��اء  يف 
والرتتي��ب  التنظي��م  يف  ال��وزارة 
توج��د  حي��ث  املين��اء،  داخ��ل 
الباع��ة  له��وؤالء  اأماك��ن خم�س�س��ة 
واملتجول��ن، يف حماول��ة ملنعه��م من 

البيع ب�سكل ع�سوائي وغري منظم.
وووف��ق م��ا ذك��ره يا�س��ن يف حديث 
خا���ص لل��راأي، ف��اإن مظه��ر الباعة 
واملتجول��ن داخل مين��اء غزة لي�ص 
منظرا راقيا اأو ح�ساريا، واأن امليناء 
يكتظ باملواطن��ن واملتنزهن وهذا 

كفي��ل باإيج��اد دخ��ل عل��ى البائ��ع 
نف�س��ه، مو�سح��ا اأن هن��اك ت�سجيل 
بكاف��ة اأ�سم��اء البائع��ن املتجول��ن 
داخ��ل امليناء وبياناته��م، واأن كافة 
البائع��ن ال يت��م اإدخ��ال اأي اأح��د 
اإدارة  م��ن  موافق��ة  بع��د  اإال  منه��م 

امليناء.
وفيم��ا يتعل��ق بتذم��ر العدي��د م��ن 
اإدارة  اأن  م��ن  املين��اء  يف  البائع��ن 
مين��اء غ��زة تق��وم بجباي��ة ع�سرة 
يتمكن��ون  ال  واأنه��م  منه��م  �س��واكل 
ط��وال الي��وم من البي��ع اإال بها، نفى 
يا�س��ن اأن يك��ون هن��اك اأي جباي��ة 
داخ��ل  املتواجدي��ن  البائع��ن  م��ن 
املين��اء  يدخ��ل  م��ن  واأن  املين��اء، 
وي��رى اكتظ��اظ النا�ص فيه��ا يتاأكد 
متام��ا من اأن ه��وؤالء الباعة يبيعون 
ب�سكل جيد حتى يف اأثناء وجودهم 
يف منطق��ة معين��ة، فاملنطق��ة التي 
يتواجدون به��ا جتد فيها الكثري من 
املواطن��ن ".   وح�سب الناطق با�سم 

وزارة املوا�س��الت ف��اإن الر�سوم التي 
تق��وم اإدارة مين��اء غ��زة بجبايته��ا 
ه��ي فق��ط م��ن اأ�سح��اب االأك�س��اك 

وذلك وفق اتفاقيات �سابقة.
عام��ا  متنزه��ا  غ��زة  مين��اء  ويع��د 
ل�س��كان قط��اع غ��زة بعدم��ا عمل��ت 
بغ��زة  واملوا�س��الت  النق��ل  وزارة 
املع�سب��ة  احلديق��ة  اإن�س��اء  عل��ى 
التي تتمي��ز باإطاللتها عل��ى البحر 
املواطن��ن  ال�سرتاح��ة  ومقاع��د 
الذين تت�ساعف اأعدادهم يف ف�سلي 

الربيع وال�سيف.
يذك��ر اأن قط��اع غ��زة يع��اين من��ذ 
�سن��وات طويلة من ح�سار اإ�سرائيلي 
خان��ق حوله��ا اإىل �سجن كب��ري، اإىل 
جان��ب معان��اة االأهايل م��ن انقطاع 
�سب��ه دائم للكهرب��اء يف ظل انق�سام 
ماب��ن غ��زة وال�سف��ة، مم��ا ت�سب��ب 
احلي��اة  نواح��ي  معظ��م  بتعط��ل 
وارتف��اع مع��دل البطال��ة ب��ن فئة 

ال�سباب واخلريجن.

بائعون متجولون بميناء غزة يشتكون الجباية والتضييق

المواصالت: التزام البائع بمكانه مظهر حضاري
 وال نفرض رسوم على الدخول

غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
كعادته ع�سر كل ي��وم، يخرج ال�ساب 
موؤيد اأب��و العنزين من �س��كان مع�سكر 
ال�ساطئ بغ��زة، قا�س��دا طريقه نحو 
ميناء غزة البحري وهو يجر عربته 

الت��ي اجته��د يف �سرائه��ا باحث��ا ع��ن 
ق��وت يوم��ه. ويبل��غ موؤي��د 23 عام��ا 
ر�سي��ع،  طف��ل  ولدي��ه  مت��زوج  وه��و 
ويعم��ل يف مهنة البناء يف حال توافر 
امل��واد اخل��ام ويف ح��ال ق��ام �ساح��ب 

العم��ل باالت�سال ب��ه لياأخ��ذه �سمن 
يج��د  مل  ح��ال  ويف  العم��ال،  فري��ق 
البن��اء كان يلج��اأ لعربت��ه  عم��ال يف 
ال�سغرية ليبيع عليها بع�ص املك�سرات 

واحلاجيات لالأطفال.
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اإلعالم: )78( انتهاكًا ضد الحريات االعالمية خالل شهر مارس المنصرم

موع��د جديد الثالثاء املقب��ل ا�ستكمال التحقيق 
معه.

االحت��الل  �سرط��ة  اقتحم��ت    :14/3/2017
جمعي��ة  يف  "اخلرائ��ط  مكت��ب  االإ�سرائيل��ي 
يف  ال�س��رق  لبي��ت  العربي��ة" التاب��ع  الدرا�س��ات 
ح��ي بيت حنينا، �سم��ال مدينة القد���ص املحتلة، 
وم�س��ادرة حمتوياته، واعتقال مديره، اخلبري يف 
�سوؤون اخلرائ��ط واال�ستيطان، خلي��ل التفكجي. 
وبع���ص  النق��ال،  هاتف��ه  م�س��ادرة  بع��د  وذل��ك 
حمتوي��ات املكتب، واقت��ادوه للتحقي��ق معه. كما 
واأغلقت �سرطة االحتالل املكتب ملدة )6( اأ�سهر، 
باأم��ر م��ن وزي��ر "االأم��ن الداخل��ي" االإ�سرائيلي، 

جلعاد اأردان.
االحت��الل  ق��وات  اعتقل��ت   :15/3/2017
ال�سحافي��ة املقد�سي��ة االأ�س��رية املح��ررة �سم��اح 
ع��الء دوي��ك)25 عاما(، من ح��ي راأ���ص العامود 

ببلدة �سلوان، لعدة �ساعات قبل ان تفرج عنها.
15/3/2017:  اأوقف��ت موؤ�س�س��ة الب��ث الع��ام 
الفل�سطيني��ة  ال�سحفي��ة  اال�سرائيلي��ة  “كان” 
العمل وحرمانه��ا من تقدمي  “�سم��اح وتد” ع��ن 
برام��ج حتى ا�سع��ار اخر، وذلك ب�سب��ب م�ساركتها 
تغري��دة عل��ى موق��ع توي��رت و�سفته��ا املوؤ�س�س��ة 

املذكورة باملوؤيدة “للمخربن”.
االحت��الل  حمكم��ة  م��ددت   :16/3/2017
االإ�سرائيل��ي اعتق��ال ال�سحف��ي املقد�س��ي حممد 
البط��روخ، مرا�س��ل �سبك��ة " اأح��داث فل�سط��ن" 
للم��رة الثالثة عل��ى التوايل ، بحج��ة التحري�ص 
على موقع التوا�سل االجتماعي "في�سبوك بحيث 
ادعت بعد التحقيق معه بتجميع 40 من�سور على 
موق��ع التوا�سل االجتماع��ي "في�سبوك" حتر�ص 
عل��ى االإره��اب مب��دح ال�سه��داء، وقام��ت بتاأجيل 
حماكمت��ه لي��وم االأح��د الق��ادم 19/3/2017 

بحجة تقدمي الئحة اتهام �سده.
م�سه��ور  ال�سحف��ي   ا�ساب��ة   :18/3/2017
الوح��واح بقنبلة غازي��ة اطلقها جنود االحتالل 
خمي��م  يف  مندلع��ة  مواجه��ات  تغطيت��ه  خ��الل 

العروب �سمال اخلليل.
االحت��الل  حمكم��ة  19/3/2017:م��ددت 
البط��روخ  املقد�س��ي حمم��د  ال�سحف��ي  توقي��ف  

وتاأجي��ل حمكمته للم��رة الرابعة عل��ى التوايل، 
21/3/2017 بحج��ة تق��دمي الئح��ة  لي��وم   ،

اتهام �سده".
 23/3/2017: االحت��الل يعتق��ل �سباح اليوم 
ال�سحف��ي يو�س��ف ال�سلبي بعد اقتح��ام منزله يف 

بلدة عتيل بطولكرم.
على  االحتالل  ق��وات  اعت��دت   :23/3/2017
ال�سحف��ي رائ��د اأب��و رميل��ة ويعم��ل يف موؤ�س�س��ة 
تغطيت��ه  ب�سب��ب  االإن�س��ان،  حلق��وق  بيت�سيل��م 
االإعالمي��ة الأح��داث البلدة القدمي��ة يف مدينة 
اخللي��ل؛ واطلقت النار عليه يف �ساعات الليل دون 

ا�سابته.
االحت��الل،  ق��وات  اقتحم��ت    :23/3/2017
يف  النه�س��ة  مطبع��ة  مق��ر(  مق��ري)2  فج��را، 
مدينة طولك��رم، و�ساحية �سويكة �سمال ال�سفة 
الغربي��ة، و�س��ادرت حمتوي��ات املطبع��ة، وعبثت 
التخزي��ن  �سرائ��ح  حتدي��دا  اأخ��رى  مبحتوي��ات 
واأوراق و�سيكات وفواتري �سريبية وحطمت جهاز 
ت�سجي��ل فيديو كام��ريات املراقب��ة، و مل يتوقف 
عند العبث وم�سادرة حمتويات املطبعة ب�سويكة، 
لينتقل فيم��ا بعد اإىل املطبع��ة يف و�سط طولكرم 

ويحطم اأبوابها وي�سادر حمتوياتها.
اأ�سي��ب ع��ددًا م��ن ال�سحفي��ن   :24/3/2017
وامل�سوري��ن بح��االت اختن��اق خ��الل تغطيته��م،  
قم��ع االحت��الل م�س��رية مناه�س��ة لال�ستيطان يف 

قرية املغري �سرق رام اهلل ال�سفة املحتلة.
نا�س��ر  ال�سحف��ي  ا�ساب��ة   :24/3/2017
 ،)AP(ال�سويخي، م�سور وكالة ا�سو�سيتيد بر�ص
باالختن��اق ال�سدي��د ب�سب��ب قنابل الغ��از امل�سيل 
عل��ى  االحت��الل  جي���ص  اطلقه��ا  الت��ي  للدم��وع 
املواطن��ن يف منطقة القبون �سرق املغري �سرق رام 

اهلل ال�سفة املحتلة.
اب��و  زاه��ر  ال�سحف��ي   ا�ساب��ة   :24/3/2017
ح�س��ن باالختن��اق ال�سدي��د ب�سبب قناب��ل الغاز 
امل�سيل للدموع الت��ي اطلقها جي�ص االحتالل على 
املواطن��ن يف منطق��ة القب��ون �س��رق املغ��ري �سرق 

رام اهلل ال�سفة املحتلة.
ال�سحف��ي  يعتق��ل  االحت��الل   :26/3/2017
اي��وب مع��زوز ح�سان �س��وان 30 عاما، م��ن قرية 
حاج��ز  عل��ى  وذل��ك  قلقيلي��ة،  �سرق��ي  امات��ن 

ع�سكري قرب البلدة.
ق��وات االحت��الل يف  اعتقل��ت   :3/2017/ 26
رائ��د  ال�سحف��ي  باخللي��ل،  اجلنوبي��ة  املنطق��ة 
اأب��و رميل��ة ويعم��ل يف موؤ�س�س��ة بيت�سيل��م حلقوق 
االإن�س��ان، واقتادت��ه اىل اأح��د مراك��ز ال�سرط��ة 
واعتدت عليه بتجريد مالب�سه وتفتي�سه قبل اأن 

تفرج عنه يف وقت الحق. 
االحت��الل،  ق��وات  اقتحم��ت   :27/3/2017
ر�س��ام  ن��زال  اأ�سام��ة  الر�س��ام  النا�س��ط  من��زل  
اهلل  ب��رام  نعم��ة  كف��ر  قري��ة  يف  الكاركات��ري، 
و�س��ط تفتي���ص وتخريب يف املمتل��كات، وم�سادرة 

ر�سوماته.
27/3/2017: منع��ت اإدارة جامعة النجاح يف 
رام اهلل،  دخ��ول ال�سحفين لتغطية حفل تاأبن 

ال�سهيد مازن فقهاء.
ت�ستدعي  28/3/2017: خماب��رات االحتالل 

علي العويوي للتحقيق معه.
28/3/2017: ق��وات االحتالل تقتحم منزل 
ال�سحف��ي اأي��وب �س��وان يف بل��دة اإمات��ن �سرق��ي 

قلقيلي��ة، وت�س��ادر جه��از ال��الب ت��وب وجوال��ه،  
حي��ث مت اعتقال��ه قيبل يوم��ن يف 26/3 ونقله 

اىل مركز اجللمة للتحقيق.
تقم��ع  االحت��الل  ق��وات    ::30/3/2017
ي��وم  يف  م�س��رية  تغطيته��م  خ��الل  ال�سحفي��ن 

االر�ص ببيت حلم.
وبحماي��ة  امل�ستوطن��ون  من��ع   :29/3/2017
م��ن جي���ص االحت��الل ال�سحفي��ن م��ن ا�ستكم��ال 
جول��ة اعالمي��ة يف حمافظ��ة طوبا���ص واالغ��ور 
ال�سمالي��ة نظمته��ا وزارة االأع��الم يف حمافظ��ة 

نابل�ص.
ال�سلط��ة يف  اأم��ن  اعت��داءات اجه��زة   تفا�سي��ل 
ال�سف��ة املحتل��ة والت��ي ر�سده��ا املكت��ب االإعالم 

احلكومي خالل �سهر مار�ص/ اذار2017
ال�سلط��ة  يف  املخاب��رات  جه��از   :7/3/2017
ي�ستدع��ي ال�سحف��ي قتيب��ة قا�س��م م��ن بيت حلم 

للمقابلة وهو ا�سري حمرر من �سجون االحتالل.
الوقائي يف  االأمن  اعتقل جهاز   :11/3/2017
اخللي��ل ال�سحفي لوؤي �سالل��دة، وخ�سع للتحقيق 
و امل�ساءل��ة ع��دة اي��ام حت��ى مت االف��راج عن��ه 

بتاريخ 15/3/2017م .
الفل�سطينية  االمنية  االجهزة   :12/7/2017
تعت��دي عل��ى ال�سحف��ي حاف��ظ اب��و �س��ربة م��ن 
رام اهلل مرا�س��ل قن��اة روؤي��ا االردني��ة،، بال�سرب 
واالعت��داء ال�سدي��د وغ��ري م��ربر باله��روات م��ن 
اأن��ه كان معروف��ا  قب��ل اك��رث م��ن �سرط��ي رغ��م 
لديه��م ك�سح��ايف ودون اأن يب��دي اأي مقاومة كما 
ظه��ر ذل��ك يف مقاطع فيدي��و م�س��ورة، ومنعه من 
ال�سهي��د  الت�سامني��ة ملحاكم��ة  الوقف��ة  تغطي��ة 
با�س��ل االعرج امام  املحاكم الفل�سطينية، وقامت 

بتك�سري عدد من معدات عملهم.
12/3/2017: االجه��زة االمنية تعتدي على 
مرا�س��ل قن��اة "فل�سط��ن الي��وم" جه��اد اإبراهيم 
ب��ركات واالعت��داء عل��ى طاق��م قن��اة فل�سط��ن 
الت�سامني��ة  الوقف��ة  تغطيته��م  خ��الل  الي��وم 
ملحاكم��ة ال�سهي��د با�س��ل االع��رج ام��ام  املحاك��م 
الفل�سطيني��ة، وقام��ت بتك�س��ري ع��دد م��ن معدات 

عملهم.
12/3/2017: االجه��زة االمنية تعتدي على 
"وط��ن" اأحم��د  ال�سح��ايف يف تلفزي��ون ووكال��ة 
عب��د العف��و ملح��م بال�س��رب باله��روات وتعتدي 
خ��الل  االخباري��ة  وط��ن  وكال��ة  طاق��م   عل��ى 
تغطيته��م الوقف��ة الت�سامني��ة ملحاكم��ة ال�سهيد 
با�س��ل االعرج امام  املحاكم الفل�سطينية، وقامت 

بتك�سري عدد من معدات عملهم.
تعت��دي  االمني��ة  االجه��زة   :12/3/2017
باله��روات وقب�سات االأيدي عل��ى املخرج وامل�سور 
�سو�س��ة   اب��و  حمم��د  االردني��ة  روؤي��ا   قن��اة  يف 
اأثن��اء تغطيته  م�س��رية خالل تغطيته��م الوقفة 
الت�سامني��ة ملحاكم��ة ال�سهيد با�س��ل االعرج امام  

املحاكم الفل�سطينية
ومت كذلك االعتداء على.

12/3/2017: تعر���ص ع��دد م��ن ال�سحافين 
بال�س��رب  �سدي��دة  العت��داءات  االأق��ل  عل��ى 
باله��روات م��ن قب��ل عنا�س��ر ال�سرط��ة واالأم��ن 
الفل�سطين��ي رغ��م اأن هوياته��م ك�سحافين كانت 
وا�سح��ة ومعروف��ة لعنا�س��ر االأم��ن، ه��ذا ف�س��ال 
عم��ا ط��ال ع��دد اآخ��ر م��ن الزم��الء ال�سحافي��ن 
واملتظاهرين جراء اإط��الق ال�سرطة قنابل الغاز 

امل�سي��ل للدم��وع وا�ستخدامه��ا رذاذ الفلف��ل احلار 
�س��د بع���ص ال�سحافي��ن واملتظاهري��ن عل��ى حد 

�سواء.
  15/7/2017: جهاز االمن الوقائي يف اخلليل 
مين��ع ذوي ال�سحفي لوؤي �سالل��دة من زيارته بعد 

اعتقاله منذ 11/3/2017.
طولك��رم  يف  املخاب��رات  جه��از   :19/3/2017
النا�س��ط يعتق��ل ال�سحف��ي  �سامح منا�س��رة،  بعد 
م�ساركت��ه يف جنازة ال�سهيد با�س��ل االعرج، لعدة 
الع��ودة  ب�س��رط  عن��ه  يف��رج  ان  قب��ل  �ساع��ات 
للمقابل��ة يف الي��وم الت��ايل ومت احتج��از هواتفه 
النقال��ة وبطاقت��ه ال�سخ�سي��ة، ويعم��ل �سحفي��ا 

لدى �سبكة قد�ص االإخبارية.
يف  الفل�سطيني��ة  املخاب��رات   :20/3/2017
قا�س��م  قتيب��ة  ال�سحف��ي  ت�ستدع��ي  حل��م  بي��ت 
الثالث��اء  الي��وم  االمني��ة  للمقابل��ة  للمقابل��ة  
21/3/2017م، وه��و اأ�س��ري حم��رر م��ن �سجون 

االحتالل.
طولك��رم  خماب��رات  اعتقل��ت   :20/7/2017
ا�ستدعائ��ه  بع��د  منا�س��رة  �سام��ح  ال�سحف��ي 
�سبك��ة قد���ص  ل��دى  للمقابل��ة، ويعم��ل �سحفي��ا 

االإخبارية.
الوقائي   االمن  اجهزة  اعتقلت   :21/3/2017
يف اخللي��ل، مرا�س��ل �سه��اب عامر اب��و عرفة، بعد 
مداهم��ة منزله واالعت��داء الوح�سي عليه. ومن 
ث��م افرجت عن��ه بعد ايام م��ن اعتقاله وال زالت 
حتف��ظ جه��از ال��الب ت��وب وجواله اخلا���ص به. 
وهو اعتقل  اكرث من مرة من قبل قوات االحتالل 
كما تعر�ص لالعتقال واال�ستدعاء �سابقا من قبل 
االجهزة االمنية الفل�سطينية على خلفية عمله 

ال�سحفي. 
21/3/2017: ا�ستدعى جهاز املخابرات التابع 
لل�سلط��ة يف طولك��رم ال�سحف��ي �سام��ح منا�س��رة 
للمقابلة �سب��اح االحد 19/3/2017م يف مقره 
باملدين��ة بعد م�ساركت��ه يف جن��ازة ال�سهيد با�سل 
االأع��رج ، حيث احتجز لعدة �ساعات و افرج عنه 
يف �ساع��ات امل�ساء بع��د احتجاز هاوتف��ه النقالة 
وبطاقت��ه ال�سخ�سية حتى يع��ود ملقابلة جديدة 

يف اليوم التايل  .
اهلل  رام  يف  الوقائ��ي  جه��از   :22/3/2017
ي�ستدع��ي ال�سحف��ي حمم��د عو���ص للمقابل��ة يف 

مقره مبدينة رام اهلل.
يف  الوقائ��ي  االم��ن  جه��از   :27/3/2017
اخللي��ل، ي�ستدع��ي ال�سحف��ي حمم��د �سعي��د اب��و 

جحي�سة للمقابلة يوم غد الثالثاء.
التاب��ع  الوقائ��ي  االم��ن  27/3/2017: جه��از 
لل�سلط��ة الفل�سطيني��ة يعتق��ل ال�سحف��ي طال��ب 
بع��د  القا�س��ي  ب��راء  زي��ت  ب��ري  يف  االع��الم 

ا�ستدعائه ظهر اليوم.
نابل�ص ت�ستدعي   28/3/2017: حمكم��ة �سلح 
الكات��ب الربوف�س��ور عب��د ال�ست��ار قا�س��م اأ�ست��اذ 
العلوم ال�سيا�سية يف "جامعة النجاح"، للمحاكمة 
بتهم��ة "قدح مقامات عليا وتروي��ج اأخبار كاذبة 
والنيل من هيبة الدولة"، على خلفية ت�سريحات 
اأدىل به��ا لف�سائية "القد���ص".، وكانت قد اأجلت 

حماكمته بتاريخ31/1/2017.
الوقائي  االأمن  ا�ستدع��ى جهاز   :28/3/2017
يف حمافظ��ة اخللي��ل، ال�سحفي حمم��د �سعيد اأبو 

جحي�سة من بلدة اإذنا للمقابلة. 

غزة- المكتب اإلعالمي الحكومي

أكد المكتب اإلعالمي الحكومي- 
وزارة اإلعالم- أن الصحفيين 

واإلعالميين في األراضي 
الفلسطينية يتعرضون لهجمات 

شرسة وتعسفية بحقهم، خالل 
ممارسة عملهم  وتأديتهم 

واجبهم المهني، ومساهمتهم 
في نقل رسالة الحرية المنشودة  

للشعب الفلسطيني، معبرًا عن 
رفضه  المطلق للمساس بحرية 

الرأي، والتعبير، واإلعالم التي 
كفلها القانون األساسي.

وقال اإلعالم الحكومي، إن 
وحدة الرصد والمتابعة سجلت 
في تقريها لشهر مارس/ اذار 
المنصرم2017، ما مجموعه) 
78( انتهاكًا بحق الصحفيين 

الفلسطينيين، ارتكب 
االحتالل اإلسرائيلي )48( من 
االنتهاكات ، في حين ارتكبت 
أجهزة االمن الفلسطينية في 
الضفة المحتلة)30( انتهاكًا ، 

علما ان شهر مارس المنصرم 
طرأ به ارتفاع كبير على عدد 

االنتهاكات من قبل اجهزة 
االمن الفلسطينية، ما انعكس 

صعودًا ملحوظاً على اجمالي 
عدد االنتهاكات المسجلة خالل 

شهر مارس.

اعتقال وتثبيت حكم
ووثق��ت وح��دة الر�س��د واملتابع��ة  يف تقريره��ا 
انته��اكات االحتالل االإ�سرائيلي بحق االإعالمين 
وال�سحفين،  والت��ي متثلت يف اعتقال وا�ستدعاء 
احتج��از قوات االحت��الل "االإ�سرائيل��ي ل� )11(  
م��ن �سحفي��ن، وه��م اعتق��ال حمم��د البط��روخ ، 
والكاتب��ة خالدة غو�سة،  و�سم��اح دويك  وكالهم 
م��ن القد���ص املحتل��ة، واعتق��ال اأي��وب �س��وان من 
مدين��ة قلقيلي��ة، وم�سع��ب �سعي��د م��ن ب��ري زي��ت، 
وحمم��د عب��د ربه م��ن رام اهلل، يو�س��ف �سلبي من 
طولك��رم، وعا�س��م م�سطف��ى م��ن  مدين��ة نابل�ص، 

ورائ��د اأب��و رميل��ة م��ن اخللي��ل، فيم��ا ا�ستدع��ت 
ال�سحفي علي العويوي مرتن)2( للتحقيق معه.
بينما  �سجل التقرير )6( حاالت متديد وتاأجيل 
وتثبي��ت حكم اعتق��ال، لكل من حمم��د البطروخ 
وال��ذي مت متديد وتاأجي��ل اعتقاله خم�ص مرات، 

فيما ثببت حكم لل�سحفي همام عتيلي.

إصابة واعتداء
وذك��ر التقري��ر اأن عدد اال�ساب��ات واالعتداءات 
بح��ق ال�سحفي��ن بلغ��ت )7(  ح��االت تنوعت ما 
بن اال�سته��داف املبا�سر لالإعالمين وال�سحفين، 
م��ن قبل جنود االحت��الل اال�سرائيلي، وتعر�سهم 
لل�سرب املربح خالل تاأديتهم مهامهم املهنية، وهم 
اإ�ساب��ة اأحم��د �س��اور من قلقيلي��ة وال��ذي اأ�سيب 
بعي��ار مع��دين مغلف باملطاط، واإط��الق النار على  
رائ��د اب��و رميل��ة م��ن اخللي��ل و االعت��داء مرتن 
عليه خالل �سه��ر مار�ص، واإ�سابة باالختناق  لكل 
م��ن نا�س��ر ال�سيوخي، وزاهر اب��و ح�سن  وكالهما 

من رام اهلل، وم�سهور الوحواح من اخلليل.
يف ح��ن ر�س��د )17( عملي��ة اقتح��ام وتفتي���ص  
وم�س��ادرة وحتطي��م مع��دات، م��ن بينه��م اقتحام 
روزران،  ابن خلدون، مطبعة  4 مطابع ) مطبعة 
مطبع��ة النه�سة ف��رع طولكرم ومطبع��ة النه�سة 
ف��رع ال�سويك��ة، كم��ا مت اقتح��ام من��زل م�سع��ب 
�سعد، وعل��ي العوي��وي، و النا�سط الر�س��ام ا�سامة 
ن��زال، ويف اعقاب الده��م والتفي�ص �سادرت قوات 
االحت��الل معدات وعاثت ف�س��ادا وتدمريا ، حيث  

بلغت ما يقارب )9( من االنتهاكات.
يف حن �سج��ل التقرير)4( ح��االت منع وتعطيل  
ممار�س��ة عم��ل ال�سحفين، كما وث��ق )3( حاالت 
م��ن امل�سايق��ات واال�ستف��زازات والت��ي تعر�ص لها 
اال�س��ري ال�سحف��ي حمم��د القي��ق وامل�ساوم��ة على 
ج��راء  للع��الج  حالي��ًا  يخ�س��ع   وال��ذي  عالج��ه 

ا�سرابه عن الطعام والذي ا�ستمر 33 يومًا.
يف  الفل�سطيني��ة  االمني��ة  االجه��زة  اعت��داءات 

ال�سفة
ويف جانب تغول االجهزة االمنية الفل�سطينية يف 
ال�سفة املحتل��ة، يف اعتداءاتها بح��ق ال�سحفين  
ون�سط��اء االإع��الم اجلدي��د، اأك��د تقري��ر وح��دة 
الر�سد واملتابعة يف املكتب االإعالمي احلكومي، اأن 
ع��دد االنتهاكات �سهدت ارتفاع��ًا ملحوظهًا خالل 
�سه��ر مار�ص املن�س��رم،  حيث بلغ��ت )30( انتهاكًا  
�س��د احلريات االإعالمية، متثل��ت يف اعتقال )4( 
�سحفي��ن، وه��م:" لوؤي �سالل��دة، �سام��ح منا�سرة 
وال��ذي مت احتج��ازه مرت��ن خ��الل �سه��ر مار�ص، 
وعام��ر اب��و عرق��ة، يف ح��ن مت ا�ستدع��اء)6( 
خ��الل  مرت��ن  قا�س��م  قتيب��ة  وه��م)  �سحفي��ن 
مار�ص(، ��سامح منا�سرة، حممد عو�ص، حممد ابو 
جحي�سة، عبد ال�ست��ار قا�سم، وو�سل عدد حاالت 
املن��ع من التغطي��ة واالحتجاز)4( ح��االت، فيما 
�سجلت اقتح��ام عدد )1(، وا�ستف��زاز وم�سايقات 
لال�س��رى ال�سحفي��ن يف �سجون االحت��الل �سجلت  

حالة)1(.
واالعت��داءات  االإ�ساب��ات  ع��دد  بلغ��ت  فيم��ا 
)7(  ح��االت وه��م اإ�ساب��ة �سحفي��ن يف طاق��م 
"وط��ن االإخباري��ة، ع��رف منه��م  اأحم��د ملحم، 
واالعت��داء عل��ى طاق��م قن��اة روؤي��ا  االردنية من 
بينه��م ال�سحفين حمم��د ابو�سو�سة، وحافظ ابو 
�سربة، واالعتداء على طاقم قناة فل�سطن اليوم 

ومنه��م ال�سحفي جه��اد ب��ركات، وحتطيم معدات 
واحتجازها عدد)7(.

يف  االإعالم��ي  املكت��ب  طال��ب  ذل��ك،  اإث��ر  وعل��ى 
تقري��ره، كاف��ة املوؤ�س�س��ات الدولي��ة احلقوقي��ة 
ال��دويل  االحت��اد  مقدمته��ا  ويف  واالإن�ساني��ة، 
�سلط��ات االحت��الل  لل�سحفي��ن، بال�سغ��ط عل��ى 
لالإف��راج الفوري عن كافة ال�سحفين املعتقلن يف 

�سجون االحتالل بحجج وذرائع واهية.
جرائ��م  ت�ساع��د  اإزاء  قلق��ه  بال��غ  ع��ن  وع��رب 
جان��ب  م��ن  االإ�سرائيل��ي  االحت��الل  وانته��اكات 
وانته��اكات اأجزة اأمن ال�سلط��ة يف ال�سفة املحتلة 
م��ن جانب اآخر، حلق��وق ال�سحفين واالإعالمين، 
والت��ي تتعار���ص م��ع اأب�س��ط القواع��د القانوني��ة 
الت��ي تكف��ل حري��ة العم��ل  الدولي��ة واملواثي��ق 
ال�سحف��ي وجترم االعت��داء وامل�سا�ص به��ا، االأمر 
بحري��ة  التالع��ب  وق��ف  اإىل  ي�ستدع��ي  ال��ذي 
ال�سحفين املعتقلن من خالل االإجراءات املتبعة 
يف حماكم االحتالل وجتديد اعتقالهم االإداري .
االإ�سرائيلي��ة  االنته��اكات  تفا�سي��ل  يل��ي  وفيم��ا 
الت��ي ر�سدتها وح��دة الر�سد واملتابع��ة يف املكتب 
االإعالم��ي احلكوم��ي، بح��ق احلري��ات االإعالمية 

خالل �سهر اآذار/ مار�ص2017
االإ�سرائيل��ي  االحت��الل  جي���ص   :1/3/2017
يقتح��م مطبع��ة ابن خل��دون، وهي اق��دم مطبعة 
ورقي��ة يف مدين��ة طولك��رم، وتدم��ري حمتوياتها 
وات��الف حوا�سيبه��ا وتعطيل اجهزته��ا الرقمية،  

و�سرقة  بع�ص معداتها الثمينة.
االحت��الل  �سج��ون  م�سلح��ة   :1/3/2017
ت�س��اوم ال�سحف��ي اال�س��ري حمم��د القي��ق  للتاأثري 
عل��ى اإرادته وك�س��ر اإ�سرابه عن الطع��ام الإجراء 
فحو�س��ات طبي��ة ك�س��رٍط لنقل��ه اإىل امل�ست�سف��ى 

املدين.
االإ�سرائيلي��ة  االحت��الل  ق��وات   :2/3/2017
تقتح��م مطبع��ة دوزان يف بي��ت حل��م، وت�ست��ويل 

على بع�ص املعدات واالأجهزة فيها.
عب��د  اأحم��د  االإعالم��ي  اأ�سي��ب   :3/3/2017  
املالك �ساور)30 عاما(، مرا�سل تلفزيون فل�سطن 
يف حمافظ��ة قلقيلي��ة، بر�سا���ص مع��دين مغل��ف 
باملطاط يف مقدم��ة الراأ�ص، خالل قمع االحتالل 

مل�سرية كفر قدوم ال�سلمية االأ�سبوعية.
ال�سحفي  5/3/2017: االحت��الل يحك��م على 
هم��ام عتيل��ي م��ن مدين��ة طولك��رم بال�سجن 30 

�سهرا وغرامة مالية بقيمة 2000 �سيقل.
5/3/2017: �سلط��ات االحت��الل متن��ع لل�سه��ر 
الرابع، ت�سليم معدات واأم��وال وبطاقة ال�سحفي 
ت��زال  وال  �سلفي��ت  مدين��ة  م��ن  مع��ايل   خال��د 
حتتجزهم، وكانت قوات االحتالل اعتقلت معايل 
م��ن منزله بتاريخ 3\11\2016 ، وافراجت 

عنه بعدل ذلك بتاريخ 13/11/2016.
لتثبيت  ا�ستئناف  6/3/2017: حتدي��د جل�سة 
االعتق��ال االداري لال�سري ال�سحفي حممد القيق 

امل�سرب منذ 29 يوما �سباح االربعام القادم.
االحت��الل  ق��وات  7/3/2017:اعتقل��ت  
مرا�س��ل  البط��روخ،  حمم��د  املقد�س��ي  ال�سحف��ي 
حاج��ز  عل��ى   فل�سط��ن" م��ن  " اأح��داث  �سبك��ة 
"عوفرا" الع�سكري القريب من م�ستوطنة عوفرا 

يف منطقة مدينة رام اهلل يف ال�سفة الغربية.
ال�سحفي  اال�سري  ينقل  8/3/2017: االحتالل 
حمم��د القي��ق امل�سرب ع��ن الطعام من��ذ 31 يوما 

اىل م�ست�سف��ى " ا�س��اف هروفي��ه"، بع��د هتعر�ص  
م��ن  االخ��ري  ال�سب��وع  ا  خ��الل  اغم��اء  حلالت��ي 
اال�س��راب وعاين م��ن م�ساعفات ع��دة منها تقيوؤ 
مادة �سفراء و�سعال مع دماء وحالة دوار و�سداع 
و�سعف وهزال، قبل اأن ينهي ا�سرابه عن الطعام 
ال��ذي ا�ستمر 33 يوما حي��ث خ�سع يف م�ست�سفى " 

ا�ساف هروفيه" لعالج مكثف ا�ستعاد عافيته 
االحت��الل  ق��وات  11/3/2017:اعتقل��ت 
الفل�سطيني��ة  الروائي��ة  الكاتب��ة  االإ�سرائيل��ي، 
القد���ص  يف  منزله��ا  اأم��ام  م��ن   غو�س��ة  خال��دة 
مراك��ز  اأح��د  اىل  اقتادته��ا   ان  بع��د  املحتل��ة، 
التحقي��ق يف املدينة، يف الوقت الذي رّجح فيه اأن 
يك��ون �سبب االعتقال روايتها "م�سيدة ابن اآوى"، 

التي �سدرت موؤخرًا..
االحت��الل  ق��وات  اعتقل��ت     :12/3/2017
�سعي��د )28  ال�سحف��ي م�سع��ب  املح��رر؛  االأ�س��ري 
عاًم��ا(، بع��د اأن اقتحم��ت من��زل عائلت��ه يف بلدة 
بريزي��ت )�سم��ايل رام اهلل(، وهو نا�س��ط اإعالمي 
يف جم��ال االأ�س��رى، و عاث��ت  ق��وات االحت��الل 
خراب��ا يف املن��زل م��ن تك�س��ري وتفج��ري لالب��واب 
والبت��وب  ج��وال   اجه��زة  وم�س��ادرة  وتفتي���ص 
وكم��ا قام��ت بتك�سري اب��واب املدر�س��ة والتخريب 
يف ممتلكاته��ا واخ��ذ اجه��زة ت�سجي��ل الكامريات 
اخلا�سة باملدر�سة خوفا من انت�سار جرائمهم ...

االحت��الل   ق��وات  اعتقل��ت   :13/3/2017
ال�سحف��ي حمم��د عب��د رب��ه، مرا�س��ل تلفزي��ون 
فل�سطن،  من على حاجز يف رام اهلل، واحتجزته 
لع��دة �ساعات يف مركز �سرط��ة م�ستوطنة" ادم" ، 
ثم اأفرج عنه بعد التوقيع على كفالة يف حال مت 

ا�ستدعائه للتحقيق خالل االأيام القادمة
االحت��الل  ق��وات  اعتقل��ت   :14/3/2017
يف  العل��وم  كلي��ة  يف  الطال��ب  م�سطف��ى،  عا�س��م 
جامع��ة النج��اح الوطني��ة م��ن منزل��ه يف ا�سكان 
اجلامع��ة  ح��ي املهاجرين يف مدين��ة نابل�ص فجر 

الثالثاء.
14/3/2017: داهمت قوات االحتالل فجرًا،  
من��زل ال�سحف��ي عل��ي العوي��وي مبدين��ة اخلليل 
و�سلمت��ه طلبا ملراجع��ه ا ملخاب��رات اال�سرائيلية 
يف ع�سي��ون �سم��ال اخللي��ل وعندما ذه��ب �سلموه 
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

قري��ة عربي��ة تق��ع على بع��د قراب��ة 4 ك��م اإىل الغرب م��ن الرملة، 
وتبع��د امل�ساف��ة نف�سه��ا ع��ن م�ستعم��رة ن���ص ت�سيون��ا )وادي حنن(، 
ت�سله��ا طري��ق ثانوية بكل م��ن الرملة ووادي حن��ن، وت�سلها طريق 
ثانوي��ة اأخ��رى بطري��ق الرملة – ياف��ا الرئي�سة املعب��دة، ومير خط 

�سك��ة حديد القنط��رة – حيفا على بعد كيلوم��رت واحد اإىل ال�سمال 
منها.   اأقيمت بري �سامل فوق رقعة منب�سطة من اأر�ص ال�سهل ال�ساحلي 
االأو�سط عل��ى ارتفاع 75م عن �سطح البحر، وتاألفت من بيوت مبنية 
باالإ�سمن��ت والل��ن متجمع��ة يف خمط��ط م�ستطي��ل ال�س��كل ميتد من 

اإىل  ال�سرق��ي  ال�سم��ال 
وي�ستم��ل  الغرب��ي  اجلن��وب 

عل��ى �سبك��ة �س��وارع واأزق��ة �سيق��ة 
باالإ�ساف��ة اإىل طري��ق الرمل��ة – وادي حنن 

الذي كان ال�سارع الرئي�ص يف القرية.
املراف��ق  م��ن  خالي��ة  �سب��ه  القري��ة  وكان��ت   
واخلدم��ات العامة، وت�سرب من بئ��ر للمياه اإىل 
جان��ب بع�ص االآب��ار االأخرى املحيط��ة بها التي 

كانت مياهها ت�ستعمل لل�سرب والري.
تبل��غ م�ساح��ة اأرا�س��ي ب��ري �س��امل م��ن الدومنات 

وال�س��كك  للط��رق  دومن��ًا   113 منه��ا   3.401
االأرا�س��ي  ه��ذه  وتتمي��ز  واالأودي��ة،  احلديدي��ة 

بخ�س��ب تربته��ا وبتوافر املياه اجلوفي��ة فيها فقد 
جنحت زراعة احلم�سيات والزيتون فيها اإىل جانب 

زراعة احلبوب واخل�سر.
 وكان��ت الزراع��ة تعتم��د عل��ى مي��اه 
اأحاط��ت  وق��د  واالآب��ار،  االأمط��ار 
ب�سات��ن االأ�سج��ار املثم��رة بالقرية 

من جمي��ع جهاته��ا با�ستثن��اء اجلهة 
ال�سمالي��ة، واعتن��ى ال�س��كان برتبية 

اهتمامه��م  جان��ب  اإىل  املوا�س��ي 
بالزراعة.

بل��غ �سكان ب��ري �سامل نحو 410 ن�سم��ات يف ع��ام 1945، وكان هوؤالء 
يقيم��ون يف اأك��رث م��ن 100 بي��ت. ويف ع��ام 1948 تعر�س��ت القرية 
العت��داء اليه��ود الذين طردوا �سكانها ودم��روا بيوتهم، وكان اليهود 
ق��د اأقاموا م�ستعمرتي بري يعقوب ون�ص ت�سيونا على اأرا�سي بري �سامل 
يف عه��د االنت��داب الربيط��اين، وق��د امت��دت م�ستعمرة ن���ص ت�سيونا 
)وادي حن��ن( خ��الل منوها العمراين بعد ع��ام 1948 فوق اأنقا�ص 

بري �سامل.

بير سالم قضاء الرملة

إعداد جمعية واعد لألسرى والمحررين

م��ن جدي��د ف�سيح��ة اأخ��رى ت�س��اف اإىل 
يف  االأ�س��رى  بح��ق  االنته��اكات  �سل�سل��ة 
ال�سج��ون االإ�سرائيلي��ة؛ فاالإهمال الطبي 
واالأح��كام  والظل��م  التع�سف��ي  والنق��ل 
القا�سي��ة والعزل االنف��رادي كلها جوانب 
تظه��ر م��دى عن�سرية وحق��د االحتالل، 
اإال اأن م��ا ه��و جدي��د مراقب��ة وتن�ست يف 
الغ��رف واالأق�س��ام ودورات املي��اه لي�سب��ح 
ح��ال االأ�س��رى يف جمه��ر مراقب��ة يوم��ي 

يهدف اإىل وقف حياتهم.

 إيذاء جديد
ُوبعيد اكت�ساف كامريات املراقبة واأجهزة 
التن�س��ت يف حمامات وغرف �سجن رميون، 
ثارت حالة من الغ�سب يف اأو�ساط احلركة 
االأ�سرية وال�س��ارع الفل�سطيني واملوؤ�س�سات 
احلقوقي��ة، االأم��ر الذي اعت��رب اأخطر ما 
تو�سلت اإليه عقلي��ة الت�سلط والعن�سرية 
ال�سهيوني��ة واملخالفة الوا�سحة للقوانن 
يف  االأ�س��رى  حلي��اة  املنظم��ة  الدولي��ة 

احلروب وحتت االحتالل.
ويق��ول الباح��ث واحلقوق��ي يف موؤ�س�س��ة 
ل���  البيت��اوي  اأحم��د  ال��دويل  الت�سام��ن 
ال�سج��ون  اإدارة  اإن  ولدن��ا”،  “اأح��رار 
ال�سهيونية �سرعت خالل الفرتة االأخرية 
برتكيب كامريات مراقبة يف جميع اأق�سام 
وغرف االأ�س��رى يف كافة ال�سج��ون، مبينا 

اأن هذا االأمر يختلف من �سجن اإىل اآخر.
ق��ام  االحت��الل  ب��اأن  البيت��اوي  ويو�س��ح 

عل��ى  تن�س��ت  اأجه��زة  بزراع��ة  كذل��ك 
االأ�سرى وه��ذا يعد انته��اكا خل�سو�سيتهم 
وخمالف��ا للقوانن االإن�ساني��ة التي تن�ص 
الأن  ال�سخ�سي��ة،  االأ�س��ري  حري��ة  عل��ى 
م�سلح��ة ال�سج��ون لي�س��ت له��ا �سلطة على 
حتركات��ه، فقد يكون القان��ون ين�ص على 
و�سع اآالت الت�سوير يف ال�ساحات واملمرات 
العام��ة ولكن اأن ين�سحب االأمر اإىل داخل 
الغ��رف واالأق�س��ام فه��ذا االأم��ر خمال��ف 

الأب�سط القوانن.
وي�سي��ف:” االحت��الل يت��ذرع بالدواعي 
االأمني��ة ولكن هذه احلجة غري �سحيحة، 

ال�سج��ون  عل��ى  مقت�س��را  االأم��ر  ولي���ص 
املركزية الت��ي يتواجد فيها كبار االأ�سرى 
واملحكومون باالأحكام العالية بل موجود 
يف كل ال�سج��ون، حت��ى مراك��ز التوقي��ف 
والتحقي��ق، وينظر االحت��الل  اإىل االأمر 
اأن��ه ا�ستكمال الأ�سالي��ب التحقيق ال�سرية 

مع املعتقلن”.
يف  والقي��ادي  املح��رر  يق��ول  جانب��ه  م��ن 
حرك��ة حما���ص نزيه اأبو عون ل��� “اأحرار 
و�س��ع  اإىل  يعم��د  اإن االحت��الل  ولدن��ا”، 
اأجه��زة التن�س��ت يف غرف االأ�س��رى وهذا 
االأ�س��رى  قب��ل  م��ن  اكت�ساف��ه  مت  االأم��ر 

اأنف�سه��م، حي��ث اأنه��م ويف حادث��ة معينة 
حاولوا اإ�سالح اإح��دى اخلزانات يف �سجن 
الرمل��ة واكت�سف��وا وراءها داخ��ل اجلدار 
ثغرة حتوي جهاز تن�ست على اأحاديثهم.
ويعت��رب اأبو ع��ون ب��اأن االحت��الل ينتهك 
بذل��ك اأب�سط حق��وق االأ�سرى م��ن ناحية 
التن�س��ت عليه��م ومراقب��ة حتركاتهم يف 
االأق�س��ام واملم��رات وال�ساحات اخلارجية 
متذرع��ا باجلانب االأمن��ي، كما اأنه ي�سيف 
اإىل جانب انتهاكاته �سكال اآخر لالعتداء 
عرب انتهاك خ�سو�سية االأ�سرى والتن�ست 

على اأحاديثهم ال�سخ�سية.
اإن  ب��ل  فح�س��ب  ه��ذا  لي���ص  وي�سي��ف:” 
اأجه��زة  م��ن  كذل��ك  يعان��ون  االأ�س��رى 
الت�سوي���ص الت��ي ين�سبه��ا االحت��الل فوق 
غرف االعتقال والتي توؤدي اإىل اإ�سابتهم 
باأمرا���ص مزمنة و�س��داع دائم وحالة من 
ال��دوار والغثيان، يعل��م اأنها توؤث��ر عليهم 

�سحيا ولكنه ال يكرتث بل يتعمد ذلك”.

 ضمير دولي
بح��ق  االحت��الل  انته��اكات  وتت�ساع��د 
االأ�س��رى يف االآونة االأخ��رية لت�سمل كافة 
مرافق احلياة، فالتن�ست عليهم ومراقبة 
حتركاته��م يع��د حلقة يف �سل�سل��ة طويلة 

من �سيا�سات القمع بحقهم.
حلم��ي  حري��ات  مرك��ز  مدي��ر  ويق��ول 
االأعرج ل� “اأح��رار ولدنا”:” هذا انتهاك 

خل�سو�سية االأ�سرى وبالتايل هذا انتهاك 
فم�سلح��ة  االإن�س��اين،  ال��دويل  للقان��ون 
ال�سج��ون ركب��ت الكام��ريات يف االأق�س��ام 
والف��ورات حت��ى تراق��ب االأ�س��رى الأكرث 
م��ن �سب��ب مب��ا فيه��ا االأ�سب��اب االأمني��ة، 
ولك��ن اأجه��زة تن�س��ت يف داخ��ل الغ��رف 
وب�سكل �سري وحمك��م هذا جت�س�ص وعمل 
ا�ستخب��اري يتدخل يف اأب�سط خ�سو�سيات 
االأ�س��رى وهذا مرفو�ص جمل��ة وتف�سيال، 
م��ا  وج��ه  يف  انتف�س��وا  االأ�س��رى  لذل��ك 
اكت�سف��وه بال�سدف��ة الأن ه��ذا لي���ص ل��ه 

�سرورة”.
ويوؤكد االأعرج باأن االحتالل يتن�ست على 
مكاملات االأ�سرى خ��الل الزيارات العائلية 
بحجج اأمنية وهذا االأمر لي�ص له مربرات 
وخمالف للقانون ال��دويل االإن�ساين الذي 
يح��رتم الب�سر وخ�سو�سياتهم، معتربا اأنه 
ا�ستكمال لل�سيا�سات القمعية املتبعة بحق 
االأ�س��رى الأنه تبنى عل��ى اأ�سا�سه �سيا�سات 
ومواق��ف واقتحام��ات الق��وات اخلا�س��ة 
املدججة باالأ�سلحة وال��كالب البولي�سية 

الأق�سام االأ�سرى.
ويتابع:” االأ�س��رى ال ميلكون اإال احلديث 
م��ع بع�سه��م والتن�س��ت حت��ى عل��ى ه��ذه 
الف�سح��ة الوحيدة م��ن حياتهم هو هو�ص 
اأمن��ي ف��وق الهو���ص املوج��ود وذرائع فوق 
مرفو���ص  االأم��ر  ه��ذا  لذل��ك  املوج��ودة، 
�س��د  انتف�س��وا  واالأ�س��رى  في��ه  ومبال��غ 

ال�سجان لتغيري هذا الواقع املرير”.

التنصت والمراقبة.. حياة األسرى تحت المجهر

غزة- الراأي
وتكنولوجي��ا  االت�س��االت  ادارة  قام��ت 
املعلومات باإنهاء كاف��ة االجراءات الالزمة 
االلك��رتوين  االأر�سي��ف  برنام��ج  العتم��اد 
املركزي حيث قام كادر املربجمن يف دائرة 
الربجمة بت�سمي��م الربنامج مبا يتوافق مع 

متطلبات ادارات ال�سرطة املختلفة.
واأو�سح��ت اإدارة االت�س��االت يف تقري��ر لها 
اأنه��ا قام��ت باعتم��اد الربنامج ل��دى ادارات 
م�ساعد مدي��ر ال�سرطة للعمليات والتدريب 
ليت��م جتربة الربنامج ب�سكل عملي وفح�ص 
النظ��ام وتنفيذ املالحظات الواردة من قبل 

هذه االدارات .
واأفاد التقرير اأن اإدارة االت�ساالت باعتماد 
ادارات  جمي��ع  يف  كام��ل  ب�س��كل  الربنام��ج 
ال�سرط��ة لي�سب��ح بري��د ال�سرط��ة بالكامل 

الكرتوين.

واأ�س��ار التقري��ر اأن اأهم ممي��زات الربنامج 
ع��ن  واال�ستغن��اء  امل��كاين  احلي��ز  توف��ري 
املعام��الت  واأك��وام  الورق��ي  االأر�سي��ف 
اأج��زاء  رب��ط  ،و  ذل��ك  وغ��ري  وامللف��ات 
املوؤ�س�س��ة فيما بينها مهم��ا تباعدت اأماكنها 
،و �سهول��ة و�سرعة نق��ل الر�سائل والوثائق 

االإلكرتونية بن فروع املوؤ�س�سة .
الربنام��ج  مي��زات  اأه��م  التقري��ر  وتاب��ع 
ومتابعته��ا  وحتوالته��ا  الوثائ��ق  مراقب��ة 
وتطوره��ا ومعرف��ة �س��ري املعام��الت داخ��ل 

النظام .
التقليل م��ن االأخطاء وخمالف��ة االأنظمة، 
املركزي��ة يف التعامل م��ع الوثائق وبالتايل 
ع��دم الت�سارب والتك��رار يف اإ�سدار االأوامر 
اأو الق��رارات ، الرف��ع م��ن اأداء املوؤ�س�س��ات 
ال��الزم  الوق��ت  م��ن  التقلي��ل   ، احلكومي��ة 

لو�سول الربيد للجهة املعنية .

غزة- الراأي
اإزال��ة  وا�سل��ت �سلط��ة االأرا�س��ي عملي��ات 
التعديات على االأرا�سي احلكومية يف كافة 
اأرج��اء قط��اع غ��زة ، وذلك يف اإط��ار عملها 
املتوا�سل ملنع التعديات  وحماية  االأرا�سي 

احلكومية.
وعل��ى �س��وء ذل��ك، وجه��ت االإدارة العامة 
الأم��الك احلكوم��ة اإخط��ارات ملتعدين على 
اأرا�س��ي حكومي��ة  متهي��دًا الإزالته��ا وفق��ًا 
للقانون ال��ذي مينح �سلط��ة االأرا�سي احلق 

يف اإزالة التعدي بقرار اإداري  .
عملي��ات  االأرا�س��ي:"اإن  �سلط��ة  وقال��ت 
االإزال��ة متوا�سلة واأنها ل��ن ت�سمح بالتعدي 
و�ستحا�سب املتعدين وتتخذ اأ�سد العقوبات 
باالأرا�س��ي  املتاج��رة  ملن��ع  وذل��ك  بحقه��م 

احلكومية وا�ستغاللها".
وكان املجل���ص الت�سريع��ي الفل�سطيني اأق��ر بالقراءة 
االأوىل  قانون يجرم التعدي على االأرا�سي احلكومية 
والعق��ارات العام��ة للدول��ة ، وال��ذي مبوجبه تخول 
االإج��راءات  باتخ��اذ  املخت�س��ة  احلكومي��ة  اجله��ة 
اأو اأي مكا�س��ب اأخ��رى  الكفيل��ة با�س��رتداد االأر�س��ي 
حتقق��ت م��ن الت�س��رف بالبي��ع لالأرا�س��ي والعق��ارات 

العام��ة للدولة اإ�سافة اإىل حتمي��ل ال�سخ�ص املتعدي 
تكاليف اإزالة التعديات كاملة .

كم��ا ين���ص القانون عل��ى اإيقاع عقوب��ة احلب�ص ودفع 
غرامة مالية على املتعدين على هذه االأرا�سي.

واأو�سح��ت اأن ذل��ك القان��ون ياأت��ي م��ن اأج��ل حماية 
االأرا�سي احلكومية، حمذرة يف الوقت ذاته املواطنن 

من مغبة التعدي على هذه االأرا�سي.

محذرة من التعدي عليها

سلطة األراضي تزيل تعديات
 على أراضي حكومية

غزة- الراأي
اأعل��ن رئي���ص املكت��ب احلكوم��ي يف غ��زة �سالمة 
باأ�سم��اء  قائم��ة  املكت��ب  تق��دمي  ع��ن  مع��روف 
املخلف��ن لقرارا حظ��ر الن�سر باغتي��ال ال�سهيد 
م��ازن فقه��اء  للنائب العام يف قط��اع غزة خالل 
ال�ساع��ات املقبل��ة، التخ��اذ املقت�س��ى القان��وين 

بحقهم.
وق��ال مع��روف  ع��رب �سفحت��ه عل��ى في�سبوك: 
"متابع��ة حلظر الن�سر يف جرمية ال�سهيد مازن 
فقه��ا ويف اإط��ار متابع��ة م��دى االلت��زام بالقرار 
مت  الت��ي  التج��اوزات  بع���ص  لوج��ود  ونظ��را 
ر�سده��ا؛ فاإنن��ا �سنتقدم اآ�سفن خ��الل ال�ساعات 
القادم��ة اإىل النائ��ب الع��ام باأ�سم��اء ع��دد م��ن 
التخ��اذ  التج��اوز  لطبيع��ة  ور�س��د  املخالف��ن 

املقت�سى القانوين معهم وفق االأ�سول".
اأن يتحل��ى اجلمي��ع  "ك��م كن��ا نتمن��ى  واأ�س��اف 
بح���ص امل�سئولي��ة املجتمعي��ة وتغلي��ب امل�سلحة 

الوطنية".
وكان مع��روف اأك��د يف وق��ت �سابق عل��ى متابعة 
"املكت��ب االإعالمي احلكومي" كجهة اخت�سا�ص 
لق��رار النائ��ب الع��ام االأخ��ري القا�س��ي بحظ��ر 
الن�س��ر يف جرمي��ة اغتي��ال االأ�سري املح��رر مازن 

فقها.
وقال "اإننا نتابع كمكتب اإعالمي حكومي تنفيذ 
ق��رار النائب العام القا�س��ي بحظر الن�سر ومنع 
النق��ل ع��ن امل�س��ادر املختلف��ة اأو و�سائ��ل اإعالم 
العدو والتاأكيد عل��ى اأن الن�سر فقط �سيكون من 
جهات االخت�سا���ص املكلفة بالتحقيق واملخولة 

بالت�سريح لو�سائل االإعالم".
وعل��ل اإ�سدار ه��ذا القرار من اأج��ل وقف حالة 
البلبل��ة التي ت�سبب بها النق��ل املبالغ فيه وغري 
جرمي��ة  يف  العربي��ة  الو�سائ��ل  م��ن  املدرو���ص 

اغتيال ال�سهيد الفقهاء.

أسماء مخالفي قرار حظر النشر 
باغتيال الفقها لدى النائب العام

إدارة االتصاالت تدشن برنامج األرشيف االلكتروني
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ضبط وترقب
ال�س��ارع الفل�سطيني يعي���ص حالة من 
اغتي��ال  مالب�س��ات  ملعرف��ة  الرتق��ب 
القيادي مازن فقه��اء، يف الوقت الذي 
يح��اول في��ه الع��دو ال�سهي��وين م�سح 
اآث��ار اجلرمي��ة من ب��ن يدي��ه واإبعاد 
التحلي��الت عن��ه بقيام��ه مبث��ل تل��ك 

االغتياالت.
الناط��ق با�س��م وزارة الداخلي��ة اإياد 
البزم، ق��ال باأن االأجه��زة االأمنية ما 
زالت تتاب��ع التحقيق ب�س��ورة مكثفة 
جرمي��ة  مالب�س��ات  ك�س��ف  به��دف 
الق��وى  اأن  عل��ى  م�س��ددًا  االغتي��ال، 
االأمني��ة باتت تنت�س��ر على مفرتقات 
الط��رق الرئي�سي��ة لل�س��رب بي��د م��ن 
عمي��ل  اأو  م�ستب��ه  كل  عل��ى  حدي��د 
ال�سهي��وين  االحت��الل  م��ن  يتع��اون 

لت�سفية القادة واملقاومن.
ويف اإطار االإجراءات املتخذة من قبل 
االأم��ن عقب جرمي��ة االغتي��ال، قال 
الب��زم باأن اأجه��زة االأمن ق��د اأقدمت 
عل��ى اإغالق معرب بي��ت حانون "اإيرز" 
اآخ��ر،  اإ�سع��ار  حت��ى  القط��اع،  �سم��ال 
با�ستثناء ال�سماح للحاالت االإن�سانية 

بتجاوز املعرب.
كذل��ك �سمل��ت عملي��ة االإغ��الق التي 
اتخ��ذت �سم��ن االإج��راءات االأمني��ة 
منطق��ة البح��ر، واحل��دود ال�سرقية 
وال�سمالي��ة الفا�سل��ة ع��ن اإ�سرائي��ل، 
حي��ث تظه��ر عملي��ة االإغ��الق عم��ل 
اأجه��زة االأم��ن عل��ى من��ع خ��روج اأي 

�سخ�ص من القطاع.
واأك��د البزم على اأن االأجهزة االأمنية 
الفل�سطيني��ة لن تك��ف عن ن�سر االأمن 
باأم��ن  يف  العابث��ة  االأي��دي  و�سب��ط 
املجتم��ع الفل�سطيني، كم��ا و�سدد على 
ال�س��رب من حديد عل��ى كل من ت�سول 
ل��ه نف�س��ه باالجن��رار خل��ف معاون��ة 
املقاوم��ن  عل��ى  ال�سهي��وين  الع��دو 
والق��ادة، واأنه حتم��ًا �سيقع يف قب�سة 

االأمن الفل�سطينية.

حرب استخباراتية
اخلب��ري االأمن��ي ه�سام املغ��اري حتدث 
ل�"الراأي" ب�س��اأن االإجراءات االأمنية 

ب��اأن  وق��ال  العم��الء،  �س��د  املتخ��ذة 
م�سكل��ة العم��الء ه��ي لي�س��ت م�سكل��ة 
فري��دة وح�سرية يف قط��اع غزة، بل 
تنت�سر يف �ستى دول العامل وعلى قوى 

االأمن الفل�سطينية حماربتها.
وق��ال املغ��اري اأن الع��دو االإ�سرائيلي 
حرب��ًا  الفل�سطيني��ن  م��ع  يخو���ص 
املواجه��ة  ع��ن  بعي��دًا  متكامل��ة 
الع�سكري��ة، وذل��ك من خ��الل جلوئه 
اإىل ح��رب اال�ستخب��ارات والو�س��ول 
بطرق جديدة اإىل �سخ�سيات قيادية 

كما ح�سل مع الفقهاء.
عملي��ة  اأن  االأمن��ي  اخلب��ري  ونف��ى 
ظ��روف  يف  ح�سل��ت  االغتي��ال 

ب��ل  االأمن��ي،  الرتاخ��ي  يغل��ب عليه��ا 
حدث��ت عملي��ة االغتي��ال بطريق��ة 
ا�ستخباراتي��ة جدي��دة ع��رب عن�س��ر 
املفاج��اأة والغري معهودة لدى املقاومة 
الفل�سطيني��ة، مم��ا �سيدفعه��ا للوع��ي 
ع��ن  م�ساعف��ة  واأك��رث  اأك��رب  ب�س��كل 

املراحل ال�سابقة.
وقال املغاري اأنه على املقاومة ت�سديد 
اأمنياتها واتباع طرق جديدة موزاية 
للقوى الع�سكرية الرفيعة يف اخرتاق 
اأم��ن وا�ستق��رار الع��دو ال�سهي��وين يف 
املبا�س��رة،  املعلوم��ات  اإىل  الو�س��ول 
منوها اإىل احلاجة اإىل تطوير العمل 
الكف��اءات  وزي��ادة  االأمن��ي  واالأداء 

�سم��ن مواجه��ة االحت��الل بطريق��ة 
اال�ستخبارات اجلديدة.

دع��ا  امل�سوؤولي��ة  روح  وبخ�سو���ص 
االإع��الم  وو�سائ��ل  املواطن��ن  الب��زم 
اإىل التحل��ي بامل�سوؤولي��ة يف التعاطي 
مع احلدث وجمريات��ه، وعدم تداول 
عل��ى  فق��ط  واالعتم��اد  ال�سائع��ات، 
م��ا ي�س��در م��ن اجله��ات الر�سمية من 
ق��رارات وكذلك ت�سريحات ب�ساأن كل 

ما يتعلق بالق�سية وتبعاتها.
و�ستتمك��ن ق��وى االأم��ن الفل�سطينية 
م��ن االإم�ساك باأي �سب��كات ات�سال مع 
الع��دو ال�سهيوين عرب �سبطها لنوافذ 
القط��اع و�سوارعه الرئي�سية، وكذلك 

منع و�سد اأي اإ�ستهدافات مماثلة.
الناط��ق با�س��م الداخلي��ة اأك��د عل��ى 
اجلدي��دة  االأمني��ة  االإج��راءات  اأن 
الت��ي تتخذها الف�سائ��ل وقوى االمن 
الر�سمي��ة بعد عملي��ة اغتيال فقهاء، 
عل��ى  فر�س��ة  اأي  تفوي��ت  هدفه��ا 
االحت��الل ل�لنيل من رج��ال املقاومة، 
عق��ب جل��وء االحت��الل لتنفي��ذ هذا 

النوع من عمليات االغتيال يف غزة.

أشد العقوبات
للوع��ظ  العام��ة  االإدارة  مدي��ر 
واالإر�س��اد يف وزارة االأوق��اف يو�س��ف 
فرحات ق��ال ل�"ال��راأي" ب�سان احلكم 
االحت��الل  م��ع  للتخاب��ر  ال�سرع��ي 
ال�سهي��وين اأن االإ�س��الم ينظر اإىل من 
تع��اون مع اأع��داء االأم��ة باأنها خيانة 
وطنية وجرمية فاح�سة، على اعتبار 
اأنه��ا �سورة م��ن �سور ال��والء لالأعداء 
والت��ي تخ��رج �ساحبه��ا م��ن امللة ومن 

الدين االإ�سالمي.
اأن درج��ات العمال��ة  وق��ال فرح��ات 
التعام��ل  طبيع��ة  بح�س��ب  تتف��اوت 
رغ��م جترميه��ا جمعاء عل��ى اختالف 
مراتبها، فيمكن الحد العمالء القتال 
يف �سفوف العدو ب�سكل وا�سح و�سريح 
وهذا ق��د وجب قتله الأن��ه يعن على 
االإطاحة باملجاهدين، واآخر يتخابر 
مع العدو ال�سهي��وين ويقدم معلومات 
متوف��رة ب�سكل �سه��ل لتلبية م�ساحله 
حاجاته��ا  يف  �سعف��ه  نق��اط  و�سب��اع 
االأ�سا�سية والتي من املمكن اأن تخفف 
عنه عقوبة التخابر من جهة ال�سرع.

وا�س��ار فرح��ات اإىل اأن العمي��ل الذي 
ع��ن  املعلوم��ات  تق��دمي  اإىل  ي�س��ل 
املجاهدي��ن ويعم��ل الع��دو ال�سهيوين 
قات��ل  يعت��رب  فاإن��ه  اغتياله��م،  عل��ى 
مبا�س��ر للمجاه��د متام��ا كم��ا الع��دو 

ال�سهيوين ل�سدة خطورته.
"ف�س��رد به��م م��ن خلفه��م" وينح�سر 
ال��رد ال�سرعي يف االآي��ة الكرمية كما 
قال فرحات، وذل��ك من خالل وجوب 
الق�سا���ص من العم��الء ليتعظ كل من 
تو�سل ل��ه نف�سه بارت��كاب اأي جرمية 
وبح��ق  �سعب��ه  وابن��اء  اأر�س��ه  بح��ق 

املجاهدين.

بعد اغتيال فقهاء

اقتالع جذور العمالء ..  الخطوة الجاري تنفيذها في غزة
غزة- خا�ص الراأي - اآالء النمر

�سهدت �س��وارع قطاع غزة خالل 
ال�سنوات الع�س��ر االأخرية حالة 
الفائق��ن،  االأم��ن واالأم��ان  م��ن 
اخل��وف  حواج��ز  اأذاب  مم��ا 
واأخفى مالم��ح اجلرمية واأ�سكن 
�سوارع القط��اع بفي�ص من االأمن 
واال�ستق��رار، االأمر الذي اأغاظ 

واأتباع��ه،  ال�سهي��وين  الع��دو 
فاندف��ع للتخطي��ط اإىل عملي��ة 
اغتي��ال االأ�س��ري املح��رر املبع��د 
اإىل غ��زة مازن فقه��اء بطريقة 
نظيف��ة وهادئ��ة باأي��دي خفية 
ع��ن  ب�سم��ات  اأي  ت��رك  دون 
هوية اجله��ة الفعالة.  اخلطوة 
اأم��ن  اخ��رتاق  يف  الفاح�س��ة 

القط��اع عدته��ا الق��وى االأمنية 
يف  الفل�سطيني��ة  والقيادي��ة 
غزة باأنها تغ��ري مف�سلي، ودفعة 
قوية القتالع جذور العمالء من 
جدي��د، وت�سديد م��اآرب واملنافذ 
الداخ��ل احلي��وي  اإىل  املوؤدي��ة 
املكتظ باحلياة ال�سعبية االآمنة 

يف اأحياء القطاع.

جانب من المهرجان المركزي الذي نظمته قوات األمن الوطني 
لتخريج دورات الفتوة للعام الدراسي الحالي

تصوير عطية درويش "الفتوة.. وعد ووفاء لألسرى والشهداء"، في ساحة 
السرايا وسط مدينة غزة
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الداخلية: إجراءات 
ُمشددة ضد عمالء 

االحتالل خالل 
الساعات واأليام 

القادمة
غزة- الراأي

واالأم��ن  الداخلي��ة  وزارة  اأعلن��ت 
باإج��راءات  �ستق��وم  اأنه��ا  الوطن��ي 
ُم�سددة �سد عمالء االحتالل خالل 

ال�ساعات واالأيام القادمة.
وقالت الوزارة – على ل�سان املتحدث 
با�سمه��ا اإياد البزم – اإنه "ويف �سياق 
متابع��ة ق�سية اغتيال ال�سهيد مازن 
ال��وزارة باإج��راءات  فقه��ا، �ستق��وم 
ُم�سددة �سد عمالء االحتالل خالل 

ال�ساعات واالأيام القادمة".
واأكدت ال��وزارة اأن هذه االإجراءات 
اأم��ن جمتمعن��ا  �ستت��م مب��ا يحف��ظ 

الفل�سطيني.

خانيون�ص- الراأي
��ذت دائ��رة العالق��ات العام��ة ب�سرط��ة  نفَّ
حمافظ��ة خان يون���ص 366 مهمة ون�ساط 
2017م  ع��ام  م��ن  االأول  الرب��ع  خ��الل 

اجلاري .
وتنوع��ت امله��ام املُنَفذة ب��ن ق�سايا مالية، 
وزي��ارات  النياب��ة،  م��ن  حُمول��ة  وق�ساي��ا 

خمتلفة، ون�ساطات عامة، وغريها.
ع��ن  �س��ادر  اإح�سائ��ي  تقري��ر  واأظه��ر 
العام��ة ب�سرط��ة خ��ان يون���ص  العالق��ات 
اإجنازه��ا ل�� 91 ق�سي��ة حُمولة من النيابة 
العام��ة، باالإ�ساف��ة اإىل اإنهاء 132 ق�سية 
 10 اجن��از  اإىل  التقري��ر  واأ�س��ار  مالي��ة. 
�س��كاوى عائلي��ة و3 �سكاوى اعت��داء و 17 

�سكوي عامة اأخرى خالل نف�ص الفرتة .
العام��ة  العالق��ات  اأن  التقري��ر  واأو�س��ح 
نفذت 51 زيارة لعدة �سخ�سيات اعتبارية 
مدني��ة  وموؤ�س�س��ات  حملي��ة  وهيئ��ات 
م��ت  وع�سكري��ة وذوي �سه��داء ، ، كم��ا قدَّ
واج��ب الع��زاء ل���39 بي��ت ع��زاء، ف�س��اًل 
ع��ن امل�سارك��ة يف 23 ن�ساط ع��ام وفعالية 
ملوؤ�س�سات من املجتم��ع املحلي وور�سات عمل 

وندوات خمتلفة .
واأ�سار التقرير اإىل اأن العالقات متكنت من 
ا�س��رتداد مبالغ مالية بقيم��ة )33230( 
اأردين،  دين��ار  و)3630(  �سي��كل، 
و)8480( دوالر خ��الل الرب��ع االول م��ن 

العام اجلاري.

ال�س��الم  املق��دم عب��د  ق��ال  ال�س��دد  يه��ذا 
املجاي��دة مدي��ر دائ��رة العالق��ات العامة 
اأن   " يون���ص:  خ��ان  حمافظ��ة  ب�سرط��ة 
اإدارت��ه تعمل على حل العديد من الق�سايا 
التي ت�سله دون الرجوع للنيابة اأو املحاكم 
وذل��ك حفاظ��ًا عل��ى الن�سي��ج االجتماعي 
م��ن خ��الل التوا�س��ل م��ع رج��ال االإ�س��الح 

وخماتري العائالت".
واأ�س��اف: " كم��ا ونق��وم بتنظي��م العدي��د 
احلكومي��ة  للموؤ�س�س��ات  الزي��ارات  م��ن 
وغ��ري احلكومي��ة به��دف التن�سي��ق معها يف 
املجاالت التي تخدم املواطن م�سريًا اإىل اأن 
العالقات العامة بال�سرط��ة ت�سارك اأبناء 

املجتمع اأفراحهم واأتراحهم "

خالل الربع االول من العام

العالقات العامة في شرطة خان يونس
 تنجز "366" مهمة ونشاط 

�سمال غزة- الراأي
امل�ست�سف��ى  اإدارة  اأك��دت 
اإج��راء  مت  اأن��ه  االأندوني�س��ي 
جراحي��ة  عملي��ة   )2496  (
مبتو�سط �سهري )208 ( عملية 
، منه��ا )577( كربى ،)1105( 
�سغ��رى  و)786(  متو�سط��ة 
و)28( عملي��ة ذات مه��ارة عليا 

خالل عام 2016.
ال�سن��وي  التقري��ر  وب��ن 
للم�ست�سفى االندوني�سي، اأن عدد 
املر�س��ى الذي��ن تلق��وا خدم��ات 
�سحي��ة يف العي��ادات اخلارجية 
للم�ست�سف��ى و�س��ل اإىل اأك��رث من 
)36 األف مري�ص( مبعدل �سهري 
)3032 مري�ص(، فيما بلغ عدد 
املرتددي��ن عل��ى ق�س��م احلوادث 
والطوارئ اأكرث من )100 األف ( 
م��رتدد، بينما و�سل عدد املر�سى 
املنوم��ن يف االأق�س��ام الداخلي��ة 
مبتو�س��ط  )9886مري���ص( 

�سهري )824 مري�ص(.
اأن  ال�سن��وي،  التقري��ر  اأظه��ر  و 
خدم��ات  تلق��وا  الذي��ن  ع��دد 
للمر�س��ى  الطبيع��ي  الع��الج 
املنوم��ن يف امل�ست�سف��ى )1،465 
مري���ص( بواقع )4،949 جل�سة 

عالجية(.
الع��ام  املع��دل  اأن  اإىل  اأ�س��ار  و 
امل�ست�سف��ى  اأ�س��رة  الإ�سغ��ال 
)%71( اأعاله��ا كان يف اأق�س��ام 
الباطن��ة واأدناه��ا كان يف ق�س��م 
بل��غ  فيم��ا   ، املرك��زة  العناي��ة 
املري���ص  مك��وث  م��دة  متو�س��ط 
يف امل�ست�سف��ى )3.51 ي��وم ل��كل 
مري�ص( .  وعلى �سعيد اخلدمات 
الت�سخي�سي��ة، اأو�سح التقرير اأن 
عدد اإجراءات االأ�سعة فاق )76 
األ��ف اإجراء( منها اأكرث من )62 
األف( اأ�سع��ة عادية و )4610(
اأ�سع��ة مقطعي��ة ،باالإ�سافة اإىل 
)9455 ( اأ�سع��ة �سوتي��ة ، اإىل 
جان��ب اإج��راء اأك��رث م��ن )300 

األف ( فح�ص خمربى.
يذكر، اأن امل�ست�سفى االندوني�سي 
املرك��زي  الع��ام  امل�ست�سف��ى  ه��و 
ملحافظة �سم��ال غزة والتي يبلغ 
األ��ف(   362( �سكانه��ا  تع��داد 
يف  خدمات��ه  يق��دم  و  ن�سم��ة 
تخ�س�س��ات الباطنة واجلراحة 
املختلفة، كما و يبلغ عدد اأ�سرته 
) 123 ( �سرير منها 110 �سرير 
مبيت و12 �سرير طوارئ و�سرير 

جلراحات اليوم الواحد.

المستشفى األندونيسى
 يجرى )2496( عملية
 جراحية العام الماضي


