
A l r a y  N e w s p a p e r

صحيفة يومية شاملة تصدر نصف إسبوعيا 
مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( عن وزارة اإلعالم

www. a l r a y . p s

)  12 ( صفحة

العدد ) 614 ( السنة  السادسة

اإلثنين
12 شعبان 1438هـ 

08 مايو -آيار  2017م
Monday - 08 May 2017  

وثيقة حماس 
تضمنت مراجعة 
للصياغات وليس 

للمضمون

أساليب تعذيب 
وحشية تمارسها 

سلطات االحتالل 
بحق األسرى

دعوات لتوحيد 
األجسام الصحفية 
وكشف انتهاكات 

االحتالل

020309

“البوسطة” .. 
قبور متنقلة 

لألسرى ملتهبة 
بالعذاب

06

غزة تغضب في وجه محاصريها وتتوعد باالنفجار
غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع

ال يلبث رئي�س ال�س��لطة الفل�سطينية حممود عب��س ب�إطالق 
ال�س��ه�م التي يحمله��� يف كن�نته واملمزوجة بحقده االأ�س��ود 
�س��د قط���ع غزة ، الإر�س���ء اأ�س��ي�ده ال ل�س��يء �س��وى اأن هذه 
البقعة اجلغرافية "قط�ع غزة"  �سرب و�سمد �سد املوؤامرات 
الت��ي حت���ك �س��ده.  عب��س اأق��دم على خط��وات فعلية �سد 

قط���ع غ��زة قرب�ن��ً� للق�ئه م��ع الرئي���س االأمريك��ي دون�لد 
ترام��ب ف�سدد من قب�سته احلديدة على غزة فخ�سم 30% 
م��ن روات��ب املوظف��ن واأرج��ع �سريب��ة البل��و عل��ى ال�سوالر 
اخل����س بوق��ود الكهرب���ء م��رورًا بخ�س��م روات��ب االأ�س��رى 
وال�سه��داء وغريه��� من االأم���ت التي ت�سبب به��� املدعى على 

نف�سه رئي�سً� لل�سعب الفل�سطيني.   خطوات ت�سعيدية

القي���دي يف حرك��ة حم����س �س��الح الربدوي��ل حت��دث ع��ن 
االأزم���ت التي مي��ر به� قط�ع غ��زة وعلى راأ�سه��� اأزمة خ�سم 
الرواتب عل��ى املوظفن الت�بعن لل�سلطة .  ويف هذا ال�سي�ق 

اأك��د الربدوي��ل اأن��ه ه��ذه اخلط��وات ه��ي 
خط��وات مفتعلة وت�سعيدي��ة اأتت بحجة 
11اأن ال�سلط��ة مت��ر ب�أزم��ة و�س�ئق��ة م�لية، 
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غزة- الراأي- حممد ال�سنوار
�سج��ون  ع��ن  �سمعن���  لط�مل��� 
وم���  االإ�سرائيل��ي  االحت��الل 
و�س�ئ��ل  م��ن  اإدارته���  تنتهج��ه 
االأع��راف  كل  تخ�ل��ف  تعذي��ب 

والدولي��ة،  املحلي��ة  والقوان��ن 
وط��رق تتخط��ى ح��دود اخلي�ل 
يف االإذالل الذي تت�سمنه.   فهل 
�س�أل��ت نف�س��ك يوم��ً� ع��ن املع�ن�ة 
اال�س��رى  له���  يتعر���س  الت��ي 

داخ��ل اأقبي��ت التحقيق، يف هذا 
التقرير ن�أخذك اإىل ال�سراديب 
التي يحتجز فيه� الفل�سطينيون 
لنتع��رف عل��ى بع���س م��� مي�ر�س 

بحقهم من ظلم.

تقرير تقرير
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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 

حم����س  حرك��ة  اأن  اإىل  ال�س��واف  واأ�س���ر 
اأعلن��ت التزامه��� ب�مل�س��روع االإ�سالم��ي ومل 
ت�سر الرتب�طه� بتنظيم االخوان امل�سلمن، 
م�س��رًيا اإىل اأن ه��ذه اخلط��وة تع��د مبث�ب��ة 

اإر�س�ء مل�سر.
وراأى اأن قبول حم��س قي�م دولة فل�سطينية 
ك�مل��ة ال�سي���دة عل��ى ح��دود ع���م 1967 
ب�إ�سرائي��ل، ج���ء مت��سي��ً�  دون االع��راف 
م��ع التواف��ق الفل�سطين��ي الذي ج��رى ع�م 
2006 يف وثيق��ة الوف�ق الوطني، معتربًا 
اأن قب��ول حم��س بدولة على حدود الرابع 

من حزيران خطوة مرحلية. 

واأك��د ال�س��واف، اأن البن��د ال��ذي �سبق ذلك 
يت�سم��ن ع��دم اع��راف حم����س ب�سرعي��ة 
االحتالل االإ�سرائيل��ي على اأر�س فل�سطن، 
مذك��رًا مب��� ق�ل��ه ال�سي��خ ال�سهي��د اأحم��د 
ي��س��ن: "اأنن� نق�تل م��ن يحتل اأر�سن� حتى 

لو ك�ن من جلدتن�".
حم����س  ورق��ة  ه��ذه  اأن  ال�س��واف،  وذك��ر 
ال�سي��سي��ة ج��رى العم��ل عليه��� مطل��ع ع�م 
2012 و�س��درت امل�س��ودة االأوىل له��� م��ن 
قط���ع غ��زة، ومت بعد ذل��ك البحث يف كثري 
من التف��سي��ل، واإع�دة �سي�غته��� وعر�سه� 
على كثري من امل�ست�س�رين يف اللغة والق�نون 

ال��دويل والو�س��ع الع���م ث��م و�سل��ت اىل م� 
�سيعلن عليه رئي�س املكتب ال�سي��سي حلركة 

حم��س خ�لد م�سعل بعد قليل.    
املكت��ب  رئي���س  �سيعل��ن  اأن��ه  اإىل  وي�س���ر 
ال�سي��س��ي حلرك��ة "حم��س" خ�ل��د م�سعل، 
ال�سي��سي��ة  الوثيق��ة  ع��ن  الي��وم،  م�س���ء 
اجلدي��دة للحركة، بعد خم���س �سنوات من 
العم��ل عليه���، حي��ث اخ�سعته��� للتدقي��ق 
ال�سي��س��ي والق�ن��وين ال��دويل، وترجمته��� 

الأكرث من لغة.
الوثيقة ال�سي��سي��ة اجلديدة التي تت�سمن 
42 بنًدا مق�سمة على 11 عنواًن�، تتحدث 

فيه� "حم��س" عن تعريف نف�سه� وم�سروعه� 
وروؤيته��� مل�س��روع التحرير، وحتم��ل مب�دئ 
اأ�س��سي��ة ب�لق�سي��ة ب�لفل�سطيني��ة ووحدة 
ال�سعب واالأر�س والق�سية وتعريف النظ�م 

ال�سي��سي.
وحتمل الوثيقة دالالت ور�س�ئل عدة تبداأ 
دوائره��� من البيئ��ة الفل�سطيني��ة املحلية 
ف�لدولي��ة، حي��ث تر�س��د  االإقليمي��ة  ث��م 
�سحيف��ة الر�س�ل��ة م��ع خ��رباء يف ال�س���أن 
ال�سي��س��ي والق�ن��وين، مم��ن اطلع��وا عل��ى 
الوثيق��ة و�س�رك��وا يف �سي�غته���، دالالته��� 

وعمق ر�س�ئله�.

اإ�سرائيلي��ة  حقوقي��ة  موؤ�س�س���ت 
اأن  خمتلف��ة ك�سف��ت يف تق�ري��ر له���، 
فل�سطيني��ً�  �سجين��ً�   850 م��ن  اأك��رث 
م��ن  متنوع��ة  الأ�س��ك�ل  يتعر�س��ون 
حمقق��ي  واأن  �سن��ة،  كل  التعذي��ب 
ال�س�ب�ك ي�ستخدمون اأثن�ء حتقيقهم 
وا�ستجوابهم للمعتقلن الفل�سطينين 

اأكرث من 105 و�س�ئل للتعذيب.
ويقول رئي�س جلنة اأه�يل اال�سرى يف 
مدين��ة القد���س، اأجمد اأب��و ع�سب اإن 
�سلط���ت االحتالل ت�ستخ��دم اأ�س�ليب 
خمتلف��ة م��ع اال�س��رى الفل�سطينين، 
م��ن بينه��� اإط�ل��ة اأ�س�لي��ب التعذي��ب 
واجال�س االأ�سري على �سغري، وتغطية 
الوجه والراأ�س، ال�سبح، اجللو�س على 

ر�سي االأطف�ل، احلرم�ن من النوم.
وي�سيف اأبو ع�سب، ل� "الراأي"، اأن من 
بن االأ�س�ليب اأي�سً�، احلب�س يف غرفة 
�سيقة، احلرم�ن م��ن الطع�م، ال�سرب 
امل��ربح، واحل��رق ب�أعق���ب ال�سج�ئ��ر، 
الكهرب�ئي��ة،  لل�سدم���ت  والتعر���س 
اإح��داث اإ�س�ب���ت وع�ه���ت، تعري���س 
املعتق��ل ملوج�ت ب�ردة �ست�ء، وموج�ت 
ح�رة �سيفً�، حرم�ن املعتقل من ق�س�ء 

احل�جة.
ت�سب��ب  االأ�س�لي��ب  ه��ذه  اأن  ويوؤك��د 
ب�أمرا�س مزمنة وخطرية مع اال�سرى 
الفق��ري  العم��ود  يف  االأ�س��رار  منه��� 

والبوا�سري.
يطلقه���  �سرخ��ة  املعتق��الت  وم��ن 

الذي��ن  الفل�سطيني��ون  االأ�س��رى 
يحرمهم االحتالل االغطية الواقية 
من الربد، وليزيد من مع�ن�تهم زودهم 
ب�أغطية وفر�س���ت ت�لفة تنبعث منه� 
رائح��ة كريهة ت�سكل خط��رًا حقيقيً� 
م��� ا�سطره��م  عل��ى �سح��ة اال�س��رى 

ال�ستعم�ل من��سف اتق�ء للربد.
املح��رر  االأ�س��ري  يق��ول  ه��ذا،  وع��ن 
حمم��د ال�سلبي: "اإن ق��وات االحتالل 
ت�ستخ��دم اأ�س�لي��ب تعذي��ب وح�سي��ة 
"ك�ن��ت  م�سيف���:  االأ�س��رى،  بح��ق 
اأك��رث  ت�ستجوب��ه  ال�سج��ون  م�سلح��ة 
م��ن 16 �س�ع��ة يومي��ً�، واأثن���ء ف��رة 
الراح��ة الت��ي ال تتج���وز ال�س�عت��ن 
الغرف��ة  ال�سج��ون  م�سلح��ة  تقتح��م 

ويب��س��رون ب�سرب��ي ب�س��كل م��ربح مع 
ال�ستم املتوا�سل".

ويو�سح اأن ذل��ك يرافق مع التفتي�س 
وم�س�يق���ت،  و�ست�ئ��م  اال�ستف��زازي 
ال�سج��ون  م�سلح��ة  اأن  اإىل  م�س��ريًا 
االمتي���زات  �سح��ب  عل��ى  حتر���س 
بع��د  اال�س��رى  عليه���  يح�س��ل  الت��ي 

االإ�سراب�ت.
املي��زان  مرك��ز  يوؤك��د  جهت��ه،  م��ن 
حلق��وق االإن�س�ن، اأن ق��وات االحتالل 
بح��ق  املنظم��ة  انته�ك�ته���  توا�س��ل 
املعتقل��ن الفل�سطيني��ن يف ال�سج��ون 
ا�ستخ��دام  وا�ستم��رار  االإ�سرائيلي��ة، 
اأ�س�لي��ب واإج��راءات وقوان��ن تنتهك 
الق�ن��ون  ومع�ي��ري  قواع��د  اأب�س��ط 

ال��دويل االإن�س���ين والق�ن��ون الدويل 
املعتقل��ن،  بح��ق  االإن�س���ن  حلق��وق 
وال�سيم��� ت�سري��ع التعذي��ب من خالل 
مم�ر�سة "ال�سغط اجل�سدي" بحقهم.

مع�ن���ة نقله��� املح�م��ون اأثن���ء زي���رة 
اال�س��رى، موؤكدي��ن اأن االأو�س�ع داخل 
ال�سج��ون �سعب��ة ج��دًا ب�سب��ب تف�قم 
االأو�س���ع االإن�س�ني��ة لالأ�س��رى الذين 
يع�نون زي�دة فيه� حدة نق�س املالب�س 
واالغطية م� اعتربه مراقبون اأ�سلوبً� 

من اأ�س�ليب التعذيب والقهر.
ويخو�س االأ�سرى يف �سجون االحتالل 
ا�سراب��ً� مفتوح��ً� ع��ن الطع���م للي��وم 
ال�س�د�س ع�سر على التوايل للمط�لبة 

ببع�س حقوقهم امل�سلوبة.

وثيقة حماس تضمنت مراجعة للصياغات وليس للمضمون
غزة- الراأي

ال�سي��س��ي  واملحل��ل  الك�ت��ب  ق���ل 
الوثيق��ة  "اإن  ال�س��واف  م�سطف��ى 
حلرك��ة  اجلدي��دة  ال�سي��سي��ة 
"حم����س"  االإ�سالمي��ة  املق�وم��ة 
م�س��روع  يف  ب�لثواب��ت  مت�سك��ت 

الفل�سطيني��ة،  والق�سي��ة  حم����س 
حيث ت�سمنت مراجعة لل�سي�غ�ت 
ولي�س��ت مراجع��ة للمواق��ف التي 
خ��الل  واأ�س���ف  به���".  مت�سك��ت 
حديثه لل��راأي "اإن حركة حم��س 
مل تتخل��ى ع��ن الثواب��ت واملب�دئ 

الث��الث  الت��ي عليه��� ن�س���أت قب��ل 
احلرك��ة  اأن  اإىل  منوًه���  عق��ود"، 
لل�س���أن  احرامه���  عل��ى  حر�س��ت 
الداخلي للدول العربية، وحر�سه� 
التوا�س��ل معهم مب� يخدم الق�سية 

الفل�سطينية وم�س�لح ال�سعب.

أساليب تعذيب وحشية تمارسها سلطات االحتالل بحق األسرى
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غزة-املكتب االإعالمي احلكومي
�سّجل��ت وح��دة الر�س��د واملت�بع��ة يف 
بغ��زة،  احلكوم��ي  االإعالم��ي  املكت��ب 
خالل �سه��ر) ابريل( املن�سرم، مزيدًا 
م��ن االعت��داءات واالنته���ك�ت الت��ي 
تعر���س له��� ال�سحفي��ون والع�مل��ون 
ال�سف��ة  يف  االإعالم��ي  احلق��ل  يف 
الغربي��ة ومدين��ة القد���س املحتلتن 
اأي��دي  عل��ى  �س��واء  غ��زة،  وقط���ع 
اأو  االإ�سرائيل��ي  االحت��الل  ق��وات 
االأجه��زة االأمني��ة الت�بع��ة لل�سلطة 
الفل�سطيني��ة، م��� ي�س��ري اإىل تده��ور 
كب��ري وخط��ري على م�ست��وى احلري�ت 
جمي��ع  م��ن  ي�ستوج��ب  االإعالمي��ة 
واالإعالمي��ة  احلقوقي��ة  املوؤ�س�س���ت 
التح��رك الفعل��ي واجل���د م��ن اأج��ل 
وقف �سي��سة اال�ستهداف واملالحقة.

كم� و�سه��د �سهر ابريل خ��الل تقرير 
ع��ن  ال�س���در  ال�سه��ري  احلري���ت 
ل�سه��ر   املكت��ب االإعالم��ي احلكوم��ي  
ني�س���ن/ ابري��ل 2017، االإفراج عن 
ال�سحفي��ن ث�م��ر �سب�عن��ة، وه���دي 
االحت��الل  �سج��ون  م��ن  �سب�رن��ة  
االإ�سرائيل��ي.   ورغ��م االإف��راج ع��ن 
ال�سحفي��ن ال�س�ب��ق ذكره��م، اإال اأن 
واالعت��داءات  االنته���ك�ت  وت��رية 
و�س��ل  حي��ث  وتوا�سل��ت،  ارتفع��ت 
  )76  ( اإىل  االنته���ك�ت  ه��ذه  ع��دد 
انته���ك� ا�سرائيلي��ً�، م��� ب��ن من��ع من 
التغطية وعرقلة عمل اإىل االعتق�ل 
واال�ستدع���ء واالعتداء املب��سر على 
ال�سح�في��ن والطواق��م االإعالمي��ة، 
وي�أت��ي ذلك �سم��ن �سي��سة االحتالل 
املمنهجة، للحد م��ن ن�س�طهم، يق�بله 
اأجه��زة  قب��ل  م��ن  انته���كً�   )13(
ال�سلط��ة يف ال�سف��ة املحتل��ة وجه�ت 

اخرى.

انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي
وذك��رت وحدة الر�سد يف تقريره�  يف تقريره� 
ال�سه��ري، اأن ع��دد االعتق���الت واالحتج���زات 

االحت��الل  ارتكبه���  الت��ي  واال�ستدع���ءات 
االإ�سرائيلي بحق ال�سحفين بلغت) 8( ح�الت، 
يف حن ق�مت قوات االحتالل بت�أجيل حم�كمة 

ومتديد اعتق�ل لعدد)5( �سحفين.
و�سجلت الوحدة عدد االعت��داءات واال�س�ب�ت 
واالإعالمي��ون  ال�سحفي��ون  له���  تعر���س  الت��ي 
والت��ي بلغ��ت اأك��رث م��ن )27( اعت��داء واإ�س�بة 
بينه��م �سح�فيت�ن، تنوعت االعت��داءات م� بن 
ا�ستهدافه��م املب��س��ر ب�لر�س��س املع��دين املغلف 
وا�س�بته��م  ال�س�م��ة  الغ���ز  وبقن�ب��ل  ب�ملط���ط، 
و�سربه��م  واالغم���ء،  االختن���ق  بح���الت 
ب�له��راوات واإحل�ق االأذى والك�س��ور والر�سو�س 
يف اأنح���ء ج�سده��م، وتعر���س معداتهم للتدمري 

والتحطيم والتي بلغت)5( ك�مريات ت�سوير.
وفيم��� يتعلق بح���الت املنع م��ن التغطية واحلد 
م��ن مم�ر�س��ة ن�س���ط ال�سحفي��ن واأداء مه�مهم، 
ر�س��دت الوح��دة)6( ح�الت منع م��ن التغطية، 
و)3( ح���الت منع من ال�سفر �سواء لتلقي العالج 

اأو للم�س�ركة يف فع�لي�ت وموؤمترات دولية.
كم��� وثق��ت، )8( عملي���ت اقتح���م ومداهم��ة 
وحتطي��م وم�س���درة مع��دات  ق���م به��� جي���س 
اجل�مع���ت،  طلب��ة  تخ��دم  ملكتب���ت  االحت��الل 
واحدة منهم يف ن�بل�س وثالثة يف اخلليل،  حيث 
ق�م االحتالل ب�سرقة وم�س�درة ادوات ومعدات 
اإغ��الق  ح���الت  ر�س��دت)6(  ذل��ك  اإىل  منه��م، 
مك�ت��ب اعالمي��ة وحجب موؤ�س�س���ت والت�سوي�س 

عليه� بحجة "دعم االره�ب.
الت��ي  وامل�س�يق���ت  االعت��داءات  ج�ن��ب  ويف 
يرتكبه��� االحت��الل بح��ق اال�س��رى ال�سحفين 
�سجل��ت)8(  والت��ي  االحت��الل  �سج��ون  داخ��ل 
ح���الت، ن���ل ال�سحف��ي اال�س��ري حمم��د القي��ق 
الن�سيب االأكرب منهم حيث مت ر�سد 6 م�س�يق�ت 
ل��ه  بحق��ه متثل��ت يف )عق��د جل�س��ة حم�كم��ة 
اته���م،  لوائ��ح   4 وتق��دمي  مرت��ن،  وت�أجيله��� 
واإبق�ئ��ه رهن االعتق�ل لالنته�ء من االجراءات 
الق�نوني��ة بحق��ه، ومنع��ه م��ن ح�س��ور جل�س��ة 
اال�ستئن���ف، ورف�س اال�ستم���ع ملرافعة حم�ميه، 
ونقله من �سجن اجللمة اإىل �سجن، اوهليكيدار(، 
فيم��� اأجرب االحتالل ال�سحفين املحررين ث�مر 
�سب�عنة، وه�دي �سب�رنة على دفع غرامة م�لية 

قبل اأن يفرج عنهم�.

انتهاكات داخلية فلسطينية
�سجل��ت  الداخلي��ة  االنته���ك�ت  �سعي��د،  وعل��ى 
وح��دة الر�سد واملت�بع��ة  يف تقريره� ال�سهري) 
اعتق�ل اجهزة  ، متثلت يف  انته�كً� داخلي�   )13
وط�ل��ب  ال�سحف��ي  اهلل)1(  رام  يف  ال�سلط��ة  
االع��الم يف بريزيت براء الق��سي، كم� ا�ستدعت 
اأجه��زة اأم��ن ال�سف��ة )3( هم��� ب��راء الق��س��ي، 
واي���د  الرف�ع��ي مرتن، وت�أجي��ل حم�كمة)1( 

ال�سحفي ط�رق ابو زيد ل� 8 يونيو الق�دم.
كذلك ق�م��ت اأجهزة ال�سلطة يف رام اهلل بخ�سم 
روات��ب ال�سحفي��ن الع�مل��ن يف هيئ��ة االذاعة 
والتلفزيون من غزة، وجريدة احلي�ة اجلديدة، 
ووك�لة وف�، وتقلي�س �س�ع�ت البث لربامج قط�ع 

غزة.
ور�س��دت وح��دة الر�س��د )4( ح���الت من��ع عن 
مع���)3(  وك�ل��ة  ف�س��ل  بع��د  غ��زة،  يف  العم��ل 
�سحفي��ن من غ��زة بحجة االزم��ة امل�لية، ومنع 

اذاع��ة ال�سعب �سحفي� من غزة ع��ن العمل دون 
�سبب.

الت��ي  يل��ي تف�سي��ل الأه��م االنته���ك�ت  و فيم��� 
ر�سده��� املكتب االإعالمي احلكوم��ي  يف تقريره 

ل�سهر ابريل2017:
تلفزي��ون  م�س��ور  اإ�س�ب��ة   :1/4/2017
فل�سط��ن ب�س���ر حممود ن��زال �س�ل��ح، 40 ع�مً�،  
اطلقت��ه  اليمن��ى،  الرج��ل  يف  مع��دين  بعي���ر 
ق��وات االحت��الل عليه خ��الل تغطيت��ه م�سرية  
للمواطن��ن انطلق��ت و�س��ط قري��ة كف��ر قدوم، 

�سم�ل �سرقي مدينة قلقيلية.
االحت��الل  ق��وات  اقتح���م   :2/4/2017
مكتب��ة البخ�ري قرب ج�مع��ة النج�ح بن�بل�س، 

واإغالقه� ملدة �سهرين.
4/4/2017: االحتالل مينع ال�سحفي �س�بر 
ن��ور الدين م��ن مدينة غزة، م��ن ال�سفر ال�ستالم  
ج�ئ��زة م�س�بق��ة حمدان بن حممد ب��ن ال رائد 
ال مكت��وم الع�ملي��ة للت�سوي��ر ال�سوئ��ي حيث مل 
يتمك��ن م��ن ح�س��ور احلفل ج��راء اغ��الق معرب 

رفح.
االحت��الل  حمكم��ة  عق��دت   :4/4/2017
"عوف��ر" ق��رب رام اهلل،  الع�سكري��ة يف �سج��ن 

حمم��د  اال�س��ري  لل�سحف��ي  حم�كم��ة  جل�س��ة 
�س��ده  م��ن حم�فظ��ة اخللي��ل، وقدم��ت  القي��ق 
الئح��ة اته���م  ت�سمن��ت ٤ بن��ود جدي��دة، منه� 
"التحري�س وامل�س�ركة يف امل�سريات"، وا�سرطت 
اإبق�ئ��ه قيد االعتق�ل حتى انته���ء االإجراءات 
الق�نوني��ة من قبل املحكم��ة، وذلك قبل اأي�م من 

موعد االإفراج عّنه بع�سرة اي�م.
حم�كم��ة  يوؤج��ل  االحت��الل   :4/4/2017
اىل  القي��ق  حمم��د  ال�سحف��ي  اال�س��ري 

:6/4/2017
عوف��ر  حمكم��ة  ا�ستدع��ت   :5/4/2017
ف�س�ئي��ة  مرا�سَل��ي  ال�سحفي��ن  اال�سرائيلي��ة 
"االأق�س��ى م�سطف��ى اخلواج���، ع��الء الطيطي 
العم��ل  بتهم��ة  لهم���  حم�كم��ة  جل�س��ة  لعق��د 
ال�سحف��ي، ومت ت�أجيله� لت�ريخ 11/7/2017، 
االحت��الل  ي��زال  ال  ال�سحفي��ن  اأن  يذك��ر 
ي�ستدعيهم��� حل�س��ور جل�س��ة حمكم��ة لهم��� م��� 

يق�رب الع�من والن�سف. 
االبق�ء  تقر  6/5/2017: حمكمة االحتالل 
القي��ق حت��ى  ال�سحف��ي  عل��ى اعتق���ل اال�س��ري 

انته�ء االجراءات الق�نونية بحقه
الك�تب  9/4/2017: االحت��الل يفر�س على 

ال�سحف��ي ث�م��ر �سب�عنة م��ن بل��دة قب�طية  يف 
جن��ن، بدف��ع غرام��ة م�لي��ة، ك�س��رط االفراج 
االعتق���ل  م��ن  �سه��ور   6 ق�س���ء  بع��د  عن��ه، 

االداري.
"عوف��ر"  حمكم��ة  اأجل��ت   :9/4/2017
الع�سكري��ة الب��ت يف اال�ستئن�ف املق��دم من قبل 
حم�مي االأ�س��ري ال�سحفي "حمم��د اأديب القيق" 
35 ع�م�، من مدينة اخلليل اإىل م� بعد الث�من 
ع�س��ر م��ن ني�س�ن/اإبري��ل اجل�ري، حت��ى انته�ء 

االإجراءات الق�نونية بحقه.
9/4/2017: منعت حمكمة عوفر الع�سكرية 
ال�سم���ح لل�سحف��ي اال�سري حممد القي��ق ح�سور 
جل�س��ة اال�ستئن���ف الت��ي عق��دت ل��ه يف ق�ع��ة 
املحكمة، كم� رف�س��ت املحكمة اال�ستم�ع ملرافعة 
فري��ق الدف���ع ع��ن اال�س��ري القي��ق واملعتقل منذ 

ت�ريخ 15ين�ير2017.
االحت��الل  ق��وات  احتج��زت   :11/4/2017
االإ�سرائيل��ي، م�سوري وك�ل��ة االأنب�ء واملعلوم�ت 
الفل�سطيني��ة "وف�" وتلفزي��ون فل�سطن، لبع�س 
الوق��ت اأثن���ء تواجدهم��� يف البل��دة القدمي��ة 
وهم���  بتفتي�سهم���،  وق�م��ت  اخللي��ل،  مبدين��ة 
م�س��ور "وف�" م�سهور الوح��واح، وم�سور تلفزيون 

اداء  م��ن  ومنعتهم���  فقو�س��ة،  ث�ئ��ر  فل�سط��ن 
مهمتهم��� يف التغطي��ة واأحلق��وا خراب��� ب�إحدى 

الك�مريات.
ال�سلط�ت االإ�سرائيلية  13/4/2017: منع��ت 
الك�ت��ب احل��ّر واالأك�دمي��ي ب��الل ال�سوبك��ي من 
ال�سف��ر، واحتجزت��ه عل��ى ج�س��ر الكرام��ة ملدة 
ين��وي  وك�ن  املن��ع،  �سب��ب  معرف��ة  دون  �س�ع��ة 
ال�سف��ر اإىل عّم���ن ثم اإىل هولن��دا للم�س�ركة يف 

موؤمتر .
�سج��ون  م�سلح��ة  ق�م��ت   :15/4/2014  
مب��س��ر"  "فل�سط��ن  قن���ة  بحج��ب  االحت��الل، 
قن���ة  حجبه���  بع��د  االأ�س��رى،  ع��ن  الف�س�ئي��ة 
فل�سط��ن الع�مة" ق��رب بدء اال�س��رى بخطوات 

ت�سعيدية يف االإ�سراب املفتوح عن الطع�م.
االحت��الل  ق��وات  دهم��ت   :17/4/2017
االإ�سرائيل��ي ثالث مكتب�ت للخدم���ت اجل�معية 
يف مدين��ة اخللي��ل، وق�م��ت ب�إغالقه��م بلح���م 
االأوك�سج��ن بع��د م�س���درة بع���س حمتوي�ته��م 
ومعداته��م، وهي مكتبة حمم��د الثق�فية يف حي 
اجل�مع��ة، مكتبة ح�س�م ن��سر الدين ب�لقرب من 
ج�مع��ة بوليتكن��ك فل�سط��ن، ومكتب��ة االإ�سراء 
يف ح��ي عن �س���رة، ب�لق��رب من بلدي��ة اخلليل، 

وادع��ت تل��ك الق��وات اأن تلك املكتب���ت “تدعم 
االإره�ب”!!

االحت��الل  ق��وات  17/4/2017:منع��ت 
عنيف��ة  مواجه���ت  تغطي��ة  م��ن  ال�سحفي��ن 
اندلع��ت يف حمي��ط معتق��ل عوف��ر، املق���م عل��ى 
اأرا�س��ي بل��دة بيتوني���، وقرية راف���ت،  وطردوا 
ال�سحفي��ن واأمطروه��م بواب��ل من الغ���ز ال�س�م 

والقنبل ال�سوتية.
مدي��ر  ي�ستدع��ي  االحت��الل   :18/4/2017
تلفزي��ون " وط��ن" املحل��ي معم��ر عراب��ي بع��د 
اعتق���ل جنل��ه الق��س��ر، خ��الل املواجه�ت قرب 

�سجن عوفر برام اهلل و�سط ال�سفة املحتلة.
تعتق��ل  االحت��الل  ق��وات   :19/4/2017
ال�سحف��ي واالأ�س��ري ال�س�بق حممود اأب��و ه�سه�س 

من خميم الفوار جنوب  اخلليل .
اال�س��ري  ينق��ل  االحت��الل   :19/4/2017
ال�سحف��ي حممد القيق) ع�م�35( من م�ست�سفى 
�سج��ن الرملة اىل �سج��ن" اوهليكيدار" بعد يوم 
واح��د م��ن انه�ء عالجه علم� ان��ه  م� زال يع�ين 

من م�س�عف�ت اال�سراب االخري.
ال�سحف��ي  يعتق��ل  االحت��الل   :19/4/2017
يف  الع�م��ود  ب���ب  مبنطق��ة  رميل��ة  اب��و  ف�ي��ز 

القد�س املحتلة. 
ال�سحف��ي  يج��رب  االحت��الل   :19/4/2017
ه���دي �سب�ن��ة من بلدة بي��ت اأمر �سم���ل اخلليل 
عل��ى دف��ع غرام��ة م�لية، قب��ل ان يت��م االفراج 

عنه بعد 9 �سهور من االعتق�ل.
القن�ب��ل  اجلن��ود  اأطل��ق   :20/4/2017
ال�سوتي��ة وامل�سيل��ة للدم��وع اجت���ه ال�سحفين 
الذي��ن ك�نوا يقومون بتغطي��ة م�سرية ت�س�منية 
م��ع االأ�س��رى امل�سربن عن الطع���م  قب�لة �سجن 
اإ�س�ب��ة ع��دد منه��م  م���  رام اهلل  عوف��ر غ��رب 

ب�الختن�ق بعد منعهم من التغطية.
ال�سحف��ي  امل�س��ور  اإ�س�ب��ة   :20/4/2017
اإ�س��الم ال�سرفن��دق ب�الغم���ء، عق��ب ا�ستهداف 
متعم��د  ب�س��كل  ال�سحفي��ن  االحت��الل  جن��ود 
ومب��س��ر بقن�ب��ل الغ�ز ال�س���م وقن�ب��ل ال�سوت،  
على الرغم من ابتع�دهم مل�س�فة كبرية عن ملقي 
احلج�رة وعن اجلنود، وذلك  ملنعهم من  تغطيته 
م�س��رية جم�هريية ق��رب معتقل "عوف��ر" املق�م 

على اأرا�سي بيتوني� غرب رام اهلل.
اأن�ل اجلدع٬  اإ�س�بة ال�سحفي   :21/4/2017
مرا�س��ل تلفزي��ون فل�سط��ن يف قلقيلي��ة بقنبلة 
غ���ز يف قدم��ه اطلقه��� جي���س االحت��الل خالل 
قم��ع م�س��رية كف��ر ق��دوم اال�سبوعي��ة ويخ�س��ع 
اجلدع للعالج يف م�سفى دروي�س نزال يف قلقيلية 

و�سط مت�بعة م�ستمرة حل�لته ال�سحية.
الع�سكري��ة  عوف��ر  حمكم��ة   :23/4/2017
االداري  االعتق���ل  بتجدي��د  ق��رارا  ت�س��در 
لل�سحف��ي والن��س��ط ا�س�م��ة �س�ه��ن 34 ع�م���،  
م��ن بل��دة  دورا ب�خللي��ل مل��دة 4 اأ�سه��ر وذل��ك 

للمرة الث�لثة على التوايل.
االحت��الل  �سلط���ت  رف�س��ت   :26/4/2017
ت�سريح���  اهلل   �س���ق  ه�س���م  الك�ت��ب  اعط���ء  
للم��رور اىل م�ست�سفى املق��س��د يف القد�س لتلقي 

العالج.
االحت��الل  ق��وات  29/4/2017:اعت��دت 
�سحفي��ً�   )13( عل��ى  ب�ل�س��رب  االإ�سرائيل��ي  
وم�س��ورًا، و�سق��ط اك��رث م��ن �سحف��ي ار�س� حن 

ه�جمته��م �سرطة اخلي�ل��ة وتعر�س��وا لل�سرب، 
م��ن بينهم �سح�فيتن اثنت��ن، م� ادى الإ�س�بتهم 
بر�سو���س وكدم���ت، وق�م��ت  ق��وات االحت��الل 
الت�سوي��ر  م��ن  ملنعه��م  ك�مرياته��م  بتحطي��م 
والتغطي��ة، خ��الل قم��ع وقف��ة ت�س�مني��ة م��ع 
االأ�سرى امل�سربن ع��ن الطع�م  ب�لقرب من �س�رع 

ن�بل�س يف القد�س املحتلة.
اأحم��د غرابل��ه م�س��ور وك�ل��ة االنب���ء  وه��م) 
الفرن�سي��ة وا�س�بت��ه بج��روح يف ي��ده وحتطيم 
2 م��ن ك�مريات��ه، عم�ر عو���س م�سور يف وك�لة 
روي��رز وا�س�بت��ه يف ك�س��ر طفي��ف يف �س�ع��ده 
وقطع �س�عة ي��ده، امل�سور حمم��ود علي�ن م�سور 
�سحيفة القد���س،  امل�سورغ�س�ن اب��و عيد م�سور 
القن���ة، امل�سور يف وك�ل��ة رويرز �سن�ن ابو ميزر،  
امل�س��ور يف تلفزيون فل�سط��ن علي ي��سن، امل�سور 
اخل���روف،  م�سطف��ى  الركي��ة  االن��س��ول  يف  
اآكتي��ف �ستي��ل ف�ي��ز  ل��دى جمموع��ة  وامل�س��ور 
اب��و رميلة، وامل�س��ور يف تلفزي��ون فل�سطن رامي 
اخلطيب، وامل�سور احلر رج�ئي اخلطيب، وم�سور 
وك�لة �سينخوا معمر عو�س، وال�سح�فيت�ن نوال 
حج�زي مرا�سلة قن�ة الكوفية ، ودي�ال جويح�ن 

ومرا�سلة وم�سورة جريدة احلي�ة اجلديدة(.
الفل�سطيني��ة  الداخلي��ة  االنته���ك�ت  تف��سي��ل 

خالل �سهر ني�س�ن/ ابريل2017
م��ن  تخ�س��م  اهلل  رام  حكوم��ة   :5/4/2017
روات��ب ال�سحفين الع�مل��ن يف )هيئة االذاعة 
احلي���ة  وجري��دة  وف���،  ووك�ل��ة  والتلفزي��ون، 

اجلديدة(  يف قط�ع غزة.
 5/4/2017: حمكم��ة ال�سلطة توؤجل جل�سة 
احلك��م عل��ى ال�سحفي ط�رق ابو زي��د ل� 8 يونيو 

الق�دم، بتهمة العمل ال�سحفي.
االداري��ة  ال�س��وؤون  مدي��ر   :6/4/2017
عل��ى  يعم��ل  اهلل  رام  يف  فل�سط��ن  لتلفزي��ون 
تقلي�س �س�ع�ت الب��ث التلفزيوين لربامج قط�ع 

غزة حتت حجج واهية.
3 �سحفين  6/4/2017: وك�ل��ة مع��� تف�سل 
االزم��ة  بحج��ة   7 ا�س��ل  م��ن  غ��زة  مكت��ب  يف 
االأزم��ة امل�لي��ة وه��م امين اب��و �سن��ب وابراهيم 

قنن، وهدية الغول.
ال�سفة  يف  الوق�ئي  االمن  جه�ز   :9/4/2017
املحتل��ة  يعيد اعتق�ل ال�سحفي وط�لب االعالم 
ا�ستدع�ئ��ه  بع��د  الق��س��ي  ب��راء  بريزي��ت  يف 

للمق�بلة.
االأم��ن  جه���ز  ا�ستدع���ء     :12/4/2017
يف  واملح��رر  ال�سح���يف  الفل�سطين��ي،  الوق�ئ��ي 
الرف�ع��ي،   اإي���د  االإخب�ري��ة"  قد���س  "�سبك��ة 
عمل��ه  ع��ن  �س�ع���ت   4 مل��دة  مع��ه   والتحقي��ق 

وم�س�دره ال�سح�فية  .
الوق�ئ��ي  االأم��ن  ا�ستدع���ء   :18/4/2017
"�سبك��ة  يف  واملح��رر  ال�سح���يف  الفل�سطين��ي، 
قد���س االإخب�ري��ة" اإي���د الرف�ع��ي،  والتحقيق 
مع��ه  للم��رة الث�ني��ة ال�ستكم���ل التحقي��ق معه 
عن  املوا�سيع التي يقوم بن�سره� يف �سبكة قد�س 

االإخب�رية، وم� الهدف منه�".
اإذاعة  اإدارة  اأوق��ف جمل���س    :26/4/2017
�سوت ال�سعب بغ��زة، ال�سحفي حممود اللوح عن 
العم��ل بدون �س�بق اإن��ذار و يعمل اللوح كمرا�سل 

اإخب�ري ومقدم برامج  لالإذاعة.

االحتالل يصيب 27 صحفيًا خالل ابريل المنصرم
)89( انتهاكًا للحريات اإلعالمية
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قطعة من العذاب
يق��ول االأ�س��ري املبع��د يف حديث ل��� "ال��راأي": "خالل 
ف��رة اعتق�يل مررت ب�لعديد م��ن ال�سجون، بدءا من 
�سج��ن ع�سق��الن وامل�سكوبية وه��و م� اأ�سمي��ه "امل�سلخ" 
ومن ثم �سجن نفحة ال�سحراوي"، مو�سح� اأن ال�سجن 
كل��ه مع�ن���ة، وكل مع�ن���ة في��ه هي قطعة م��ن العذاب 

وخ��سة عند نقل االأ�سرى مب� ي�سمى البو�سطة.
والبو�سط��ة من اخل�رج تبدو حديث��ة وجميلة اللون، 
لكنه��� من الداخ��ل مق�سم��ة اإىل ثالثة اأق�س���م، ق�سم 
لعن��سر وحدة النح�سون املجهزون بعت�دهم وكالبهم 
البولي�سي��ة، وق�سم الأكرث من 20 اأ�س��ريًا، وق�سم ث�لث 
في��ه زن�زي��ن تو�س��ع فيه��� االأ�س��ريات الفل�سطيني���ت 
وه��ن مقيدات ب�أيديهن واأرجله��ن، اأو االأ�سرى من ذوي 

االأحك�م الع�لية اأو املعزولن.
وي�سيف احلروب: "اأ�سعب م� كن� نع�نيه خالل التنقل 
ب�لبو�سط��ة ه��و اأن تك��ون مكب��ل اليدي��ن والقدم��ن 
وجتل�س على كرا�سي حديدية، يف وقت ك�نت الطريق 
ت�ستم��ر اأكرث من ع�سر �س�ع�ت، ك�ن ي�سعر االأ�سري معه� 

ب�سيق يف التنف�س".
ووف��ق م� ذكره يف حديث��ه، ف�إن البو�سط��ة عب�رة عن 
ب��س حديدي متحرك يب��دو من اخل�رج ك�أنه جميل، 
ولكن من الداخل كله حديد والزج�ج معتم والكرا�سي 

حديدية وممنوع اأن ت�سطحب معك اأي �سيء.
ويتذك��ر احلروب ق�سة اأ�سري حمرر اأجريت له عملية 
جراحي��ة ويف اأثن���ء نقل��ه داخ��ل عرب��ة البو�سطة، 
حدث ل��ه م�س�عف���ت حيث فت��ح جرح االأ�س��ري ب�سبب 
القلقل��ة يف احلرك��ة وع��دم نقل��ه ب�س��كل �سلي��م حيث 

ظ��ل ج�ل�س� على املقع��د احلديدي ومقي��دا اأي�س� رغم 
مر�سه.

وتتع��دد مع�ن�ة االأ�س��رى الفل�سطيني��ن داخل �سجون 
االحت��الل، �س��واء بك��رثة االأمرا���س الت��ي يتعر�سون 
له�، اأو ب�الإهم�ل الطب��ي املتعمد، واأي�س� غرفة �سيقة 
وعدم التهوية، والتج�رب الطبية، والتحقيق والقمع 
والتعذي��ب، كذلك �س��رب االأ�س��رى وتعري�سه��م للغ�ز 

امل�سيل للدموع وغريه� من األوان العذاب�ت االأخرى.

معاناة ملونة
االأ�س��ري املحرر م�زن اإر�س��ي "35" ع�م� من قط�ع غزة، 
تعر���س اأي�س��� ل�ست��ى األ��وان الع��ذاب واملع�ن���ة داخل 
�سجن��ه يف ال�سب��ع وم��ن ث��م مت نقل��ه ل�سج��ن النق��ب 

ال�سحراوي.
يق��ول اإر�س��ي يف حدي��ث ل��� "ال��راأي": "ك�ن��ت التهمة 
املوجه��ة يل من قبل االحتالل تفج��ري عبوة مبدينة 
اخللي��ل، حي��ث ح�كم��وين بخم���س �سن��وات ون�س��ف 
ق�سيت منه� اأربع �سنوات"، موؤكدا اأن م�سلحة ال�سجون 
اال�سرائيلي��ة ك�نت ت�س��ع معهم اأ�س��رى جن�ئين ولهم 

اأ�سبقية يف االإجرام.
وخ��الل فرة اعتق�ل م���زن اأ�سيب ب�أزمة ح�س��سية يف 
ال�سدر م��ع �سع�ل �سديد، وبعده��� مت نقله على عي�دة 
الرمل��ة ولك��ن بعد �سهرين حي��ث ا�ستد علي��ه مر�سه، 
ومت نقل��ه فيم� ي�سمى البو�سطة بدون مراع�ة حل�لته 

ال�سحية املردية.
وي�ست��درك ق�ئال: "من املفر���س اأن يتم نقل االأ�سرى 
املر�س��ى يف �سي���رة خ��سة، لكن مت نقل��ي يف ب��س فيه 

كرا�س��ي حديدي��ة وال يوجد فيه حم�م���ت ومغلق من 
جمي��ع اجلوان��ب، كم��� اأن اليدين والقدم��ن مقيدات، 
حت��ى واأن��� مري�س كنت مقي��دا دون رحم��ة اأو راأفة"، 
مو�سح��� اأن امل�س�ف��ة م��ن ال�سجن للم�سف��ى اأو املحكمة 
ك�نت ت�أخ��ذ وقت� كبريا من الفجر حت��ى ال�س�عة 12 

ليال.

 فرقة النحشون
وتتوىل فرقة القمع اخل��سة ب�ل�سجون والتي تدعى 
االأ�س��رى  نق��ل  عل��ى  االإ�س��راف  "النح�س��ون" عملي��ة 
الفل�سطيني��ن، حي��ث تتق��ن مم�ر�س��ة االإذالل بح��ق 
اإ�س�ف��ة اإىل التفتي���س اجل�س��دي امل�ستف��ز  االأ�س��رى، 
و�سخم��ة  كب��رية  ب�أج�س���د  ه��وؤالء  وميت���ز  للغ�ي��ة، 

و�سالبة يف التع�مل مع االأ�سرى.
وي�س�ح��ب عملي��ة تفتي���س االأ�س��رى ونقله��م من قبل 
قوة نح�سون �سيل من ال�ست�ئم واأحي�ًن� ال�سرب املربح، 
وال يت��م التفريق بن املر�س��ى واالأ�سّح�ء وكب�ر ال�سن 
واالأطف���ل من االأ�سرى خالل هذه املم�ر�س�ت العنيفة، 
حي��ث اأن اأفراد ه��ذه القوة يع�مل��ون االأ�سر ى ب�سورة 
غ��ري الئق��ة، كم��� مي�ر�س��ون بحقهم ت�سرف���ت ال متت 

لالإن�س�نية وال للب�سرية ب�سلة.

كتلة من اللهب
من جهته يقول مدير دائرة االعالم يف وزارة االأ�سرى 
واملحرري��ن بغ��زة ا�سالم عب��ده:" اإن من اأه��م مط�لب 
االأ�س��رى ه��و حت�س��ن عملي��ة التنق��ل وحت�س��ن و�سع 

احل�ف��الت، حي��ث يرف�س الكث��ري من االأ�س��رى التقدم 
بطل��ب العالج خوف� من مع�ن�ة البو�سطة، وم� يرافقه� 

من تدهور حل�لة االأ�سري ال�سحية".
ويوؤك��د يف حديث��ه ل��� "ال��راأي"، اأن البو�سط��ة عب�رة 
ع��ن �سن��دوق حدي��دي وكله م��� فيه ه��و م�سن��وع من 
احلدي��د اأي عب���رة ع��ن كتلة م��ن الله��ب، وتوؤثر على 
�سح��ة االأ�سري وتت�سبب يف م�س�عفة مع�ن�ته، وخ��سة 
االأ�سرى املر�سى .  وخالل عملية نقل االأ�سري من �سجن 
الآخ��ر يتعر�س االأ�سرى ل�ستى اأنواع التعذيب النف�سي، 
حي��ث تقييد الدي��ن والقدمن، وعدم وج��ود التهوية 
املن��سبة و�سيق يف التنف���س، وارتف�ع درجة احلرارة، 
كم��� ال توجد ا�سراحة وال يوجد اأي�س� حم�م لق�س�ء 
احل�جة، حيث ميكث االأ�سري اأكرث من 12 �س�عة خالل 

عملية النقل وقد ت�سل اإىل 24 �س�عة.
ووف��ق م��� ذكره عب��ده ف���إن البو�سط��ة تفتق��ر الأدنى 
واحلرك��ة،  النق��ل  عملي���ت  يف  االن�س�ني��ة  مقوم���ت 
وه��و م� يتطلب من االحت��الل ت�أمن مع�مل��ة اإن�س�نية 
لالأ�سرى خالل تنقالتهم ب�لبو�سطة، والتع�مل اجليد 

مع االأ�سرى الع�ئدين من العي�دات وامل�س�يف.
ي�س���ر اإىل اأن �سي��س���ت االحت��الل القمعي��ة املم�ر�سة 
نح��و  دفع��ت  االحت��الل  �سج��ون  يف  املعتقل��ن  بح��ق 
)1600( اأ�سري من اأ�سل 7 اآالف اإىل االإ�سراب املفتوح 
ع��ن الطع���م من��ذ ال�س�ب��ع ع�س��ر م��ن ني�س���ن اجل�ري، 
و�سم��ي ه��ذا االإ�س��راب" ب�إ�س��راب الكرام��ة"، و�س��ط 
توا�س��ل امل�س��ريات واملهرج�ن���ت والفع�لي���ت املحلي��ة 
والدولية الت�س�مني��ة، واملنددة ب�سي��س�ت واإجراءات 

�سلط�ت ادارة �سجون االحتالل بحقهم.

غزة- الراأي- اأالء النمر
ُيج��ري الع���مل احتف�ئ��ه ب�لي��وم الع�ملي 
حلري��ة ال�سح�ف��ة رغ��م الف���رق الكب��ري 
ب��ن حري��ة ال�سح�ف��ة الع�ملي��ة وبن م� 
ي�سه��ده مي��دان ال�سح�ف��ة الفل�سطيني��ة 
وت�سيي��ق  واعتق���الت  مالحق���ت  م��ن 
اخلن�ق حول كلمة ال�سحفي الفل�سطيني 
الت��ي يخرج به��� اإىل الع�مل ع��رب و�سيلته 
االإعالمي��ة، ولي���س اأخ��ريا يق��ع احتم�ل 

ارتق�ئه �سهيدا اأثن�ء مم�ر�سة عمله.
ال��دويل  ب�لق�ن��ون  التغن��ي  يج��دي  مل 
يف  نفع���  الع�ملي��ة  ال�سح�ف��ة  حلري��ة 
حم�ي��ة ال�سحف��ي الفل�سطين��ي، وال��ذي 
تن�س بن��وده على حم�ية ال�سحفي اأينم� 
وج��د، اإال اأن طبيع��ة العالق��ة القمعي��ة 
الت��ي مي�ر�سه� االحتالل �س��د مو�سوعية 
ومهني��ة ال�سحفي ال تب�يل ب�لقوانن وال 

بقد�سية العمل االإعالمي لل�سحفي.

انتهاكات مباشرة
يف الوق��ت الذي يحي��ي الع�مل هذا اليوم، 
ال�سح�ف��ة"،  حلري��ة  الع�مل��ي  "الي��وم 
الفل�سطيني��ون  ال�سحفي��ون  يتعر���س 
ملختلف اأ�س��ك�ل االنته�ك�ت واالعتداءات 
م��ن قب��ل ق��وات االحت��الل االإ�سرائيل��ي 
انتف��س��ة  خ��الل  وتريته���  زادت  والت��ي 

القد�س احل�لية.
وي�ستمر االحت��الل االإ�سرائيلي يف �سرب 

ال�سح�ف��ة  حلري��ة  االأ�س��سي��ة  املب���دئ 
بعر���س احل�ئ��ط، م��ن خ��الل اال�ستمرار 
مب���  اهتم���م  اأدن��ى  دون  انته�ك�ت��ه،  يف 
ميثل��ه الث�ل��ث من اأّي�ر/م�يو م��ن كل ع�م، 
وه��و الت�ريخ ال��ذي يحتفل في��ه ب�ملب�دئ 
االأ�س��سي��ة حلرية ال�سح�ف��ة؛ و ذلك من 
اأج��ل تقيي��م اأو�س�ع حري��ة ال�سح�فة يف 
الع���مل اأجم��ع، و حم�ية و�س�ئ��ل االإعالم 
م��ن كل اأن��واع االعت��داءات واالنته���ك�ت 
اإىل  حتي��ة  ولتوجي��ه  ال�ستقالله��� 
يف  حي�ته��م  فق��دوا  الذي��ن  ال�سحفي��ن 

مم�ر�سة مهنتهم.
له���  يتعر���س  الت��ي  لالنته���ك�ت  وتبع��� 
ال�سحف��ي الفل�سطيني فقد �سجلت وحدة 
االإعالم��ي  املكت��ب  واملت�بع��ة يف  الر�س��د 
احلكوم��ي بغ��زة خ��الل �سه��ر) ابري��ل( 
االعت��داءات  م��ن  مزي��دًا  املن�س��رم، 
واالنته���ك�ت التي تعر�س له� ال�سحفيون 
والع�مل��ون يف احلقل االإعالمي يف ال�سفة 
املحتلت��ن  القد���س  ومدين��ة  الغربي��ة 
وقط���ع غ��زة، �س��واء عل��ى اأي��دي ق��وات 
االأجه��زة  اأو  االإ�سرائيل��ي  االحت��الل 
االأمني��ة الت�بع��ة لل�سلط��ة الفل�سطينية، 
م��� ي�س��ري اإىل تده��ور كبري وخط��ري على 
م�ستوى احلري�ت االإعالمية ي�ستوجب من 
جميع املوؤ�س�س���ت احلقوقية واالإعالمية 
التح��رك الفعل��ي واجل�د م��ن اأجل وقف 

�سي��سة اال�ستهداف واملالحقة.

كم��� و�سه��د �سه��ر ابري��ل خ��الل تقري��ر 
احلري���ت ال�سه��ري ال�س���در ع��ن املكت��ب 
االإعالمي احلكومي ل�سه��ر ني�س�ن/اأبريل 
ث�مر  ال�سحفي��ن  ع��ن  االإف��راج   ،2017
�سب�عن��ة، وه���دي �سب�رن��ة م��ن �سج��ون 

االحتالل االإ�سرائيلي.
 ورغ��م االإف��راج ع��ن ال�سحفي��ن ال�س�بق 
االنته���ك�ت  وت��رية  اأن  اإال  ذكره��م، 
وتوا�سل��ت،  ارتفع��ت  واالعت��داءات 
حي��ث و�س��ل ع��دد ه��ذه االنته���ك�ت اإىل 
)76( انته���ك� اإ�سرائيلي��ً�، م� بن منع من 
التغطي��ة وعرقل��ة عم��ل اإىل االعتق���ل 
عل��ى  املب��س��ر  واالعت��داء  واال�ستدع���ء 
ال�سح�فين والطواقم االإعالمية، وي�أتي 
ذلك �سم��ن �سي��سة االحت��الل املمنهجة، 
للحد من ن�س�طهم، يق�بل��ه )13( انته�كً� 
ال�سف��ة  يف  ال�سلط��ة  اأجه��زة  قب��ل  م��ن 

املحتلة وجه�ت اخرى.
تنوعت االعت��داءات م� ب��ن ا�ستهدافهم 
املغل��ف  املع��دين  ب�لر�س����س  املب��س��ر 
ال�س�م��ة  الغ���ز  وبقن�ب��ل  ب�ملط���ط، 
وا�س�بتهم بح���الت االختن�ق واالغم�ء، 
االأذى  واإحل���ق  ب�له��راوات  و�سربه��م 
والك�سور والر�سو���س يف اأنح�ء ج�سدهم، 
وتعر���س معداته��م للتدم��ري والتحطي��م 

والتي بلغت)5( ك�مريات ت�سوير.
وامل�س�يق���ت  االعت��داءات  ج�ن��ب  ويف 
الت��ي يرتكبه��� االحت��الل بح��ق اال�سرى 

ال�سحفين داخل �سج��ون االحتالل، ن�ل 
ال�سحف��ي اال�س��ري حممد القي��ق الن�سيب 
االأك��رب منهم حيث مت ر�س��د 6 م�س�يق�ت 
بحق��ه متثل��ت يف )عقد جل�س��ة حم�كمة 
ل��ه وت�أجيله��� مرت��ن، وتق��دمي 4 لوائح 
اته���م، واإبق�ئ��ه رهن االعتق���ل لالنته�ء 
م��ن االجراءات الق�نوني��ة بحقه، ومنعه 
م��ن ح�س��ور جل�س��ة اال�ستئن���ف، ورف���س 
اال�ستم���ع ملرافع��ة حم�مي��ه، ونقل��ه م��ن 
�سج��ن اجللم��ة اإىل �سج��ن، اوهليكيدار(، 
ال�سحفي��ن  االحت��الل  اأج��رب  فيم��� 
املحررين ث�م��ر �سب�عنة، وه�دي �سب�رنة 
عل��ى دف��ع غرام��ة م�لي��ة قب��ل اأن يفرج 

عنهم�.
�سعي��د  عل��ى  االنته���ك�ت  تقت�س��ر  ومل 
االحتالل فح�سب، بل تع��دت االنته�ك�ت 
خم�ب��رات  اأجه��زة  قب��ل  م��ن  تعر�سه��� 
ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة متثل��ت يف اعتق�ل 
ال�سحف��ي  اهلل  رام  يف  ال�سلط��ة  اجه��زة 
وط�لب االعالم يف بريزيت براء الق��سي، 
كم��� ا�ستدعت اأجه��زة اأم��ن ال�سفة براء 
الق��س��ي، واي�د الرف�عي مرتن، وت�أجيل 
حم�كم��ة ال�سحف��ي ط���رق اب��و زي��د ل� 8 

يونيو الق�دم.
كذل��ك ق�مت اأجه��زة ال�سلطة يف رام اهلل 
بخ�س��م روات��ب ال�سحفي��ن الع�مل��ن يف 
هيئ��ة االذاع��ة والتلفزي��ون م��ن غ��زة، 
وجري��دة احلي�ة اجلدي��دة، ووك�لة وف�، 

وتقلي���س �س�ع���ت الب��ث لربام��ج قط���ع 
غزة.

ور�س��دت وحدة الر�س��د )4( ح�الت منع 
ع��ن العم��ل يف غ��زة، بع��د ف�س��ل وك�ل��ة 
مع�)3( �سحفين من غزة بحجة االزمة 
امل�لي��ة، ومن��ع اذاعة ال�سع��ب �سحفي� من 

غزة عن العمل دون �سبب.

بنود القانون
اجلمعي��ة الع�م��ة ل��الأمم املتح��دة عديد 
ق��رارات متعلقة بحرية ال��راأي والتعبري 
لع��ل  واالإعالم��ي  ال�سحف��ي  املج���ل  يف 

اأبرزه�:
 59 رق��م  الع�م��ة  اجلمعي��ة  ق��رار   .1
1946م،  دي�سم��رب   14 يف  امل��وؤرخ  د1- 
وال��ذي اأك��د عل��ى اأن حري��ة االإعالم هي 
ح��ق اأ�س��سي م��ن حقوق االإن�س���ن وحجر 

الزاوية جلميع احلري�ت.
76 /45/اأ  2. ق��رار اجلمعي��ة الع�م��ة 
امل��وؤرخ يف 11 دي�سم��رب 1990م، وال��ذي 
اأك��د على دور االإع��الم يف خدمة اجلن�س 

الب�سري.
كم��� اأن منظم��ة اليون�سكو اأول��ت اهتم�مً� 
�س��در  حي��ث  والتعب��ري،  ال��راأي  بحري��ة 
ع��ن موؤمتره� الع���م القرار رق��م )25( م 
/104 ل لع���م 1989م، ال��ذي رك��ز على 
تعزي��ز )حري��ة تدف��ق االأف��ك�ر ب�لكلمة 

وال�سورة بن الدول وداخل كل دولة.

“البوسطة” .. قبور متنقلة لألسرى ملتهبة بالعذاب

غزة- الراأي- فل�سطن عبد الكرمي
�س��رار  املح��رر  االأ�س��ري  يتذك��ر 
احل��روب م��ن بي��ت حل��م ب�ل�سفة 
وعذاب�ت��ه  مع�ن�ت��ه  الغربي��ة، 
واملعتقل��ن  االأ�س��رى  بقي��ة  م��ع 
داخ��ل �سجون االحت��الل، عندم� 

ك�ن��وا يتنقل��ون داخ��ل م��� ي�سمى 
بعربة "البو�سط��ة" بن ال�سجون 
واملح�كم االإ�سرائيلية. واأفرج عن 
االأ�س��ري احل��روب يف �سفق��ة وف�ء 
االأح��رار ومت اإبع���ده اإىل قط���ع 
غ��زة، بع��د اأن اأم�س��ى م��� يق���رب 

ال�سج��ون،  داخ��ل  �سن��وات  ع�س��ر 
ب�ملوؤب��د  حمكوم���  ك�ن  حي��ث 
بتهم��ة مق�وم��ة االحت��الل وقتل 
ا�ست�سه�دين،  واإر�س�ل  م�ستوطنن 
والكث��ري م��ن الته��م الت��ي تل�سقه� 

ا�سرائيل ب�ملعتقلن لديه�.

ال تضمن الحماية للفلسطيني

في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. قوانين دولية على ورق
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أنواع آالم البطن وأسبابها
ال�صحة واحلياة

غزة- الراأي
الت��ي  االآالم  االأ�سخ����س  معظ��م  يتج�ه��ل 
ي�سع��رون به��� يف منطق��ة البط��ن والتي قد 
تتكرر ب�س��كل يومي، وذلك الأنه��م يعتقدون 
اأنه� اآالم ع�ب��رة و�س�ئعة ال ت�سكل اأي خطر 

على �سحتهم.
اإال اأن اآالم البط��ن م��ن امل�س���كل الت��ي يجب 
ع��دم جتهله��� الأنه��� ق��د ت��دل عل��ى وج��ود 
م�س�كل �سحية اأو االإ�س�بة ببع�س االأمرا�س 
اخلط��رية، حي��ث يعترب اجله���ز اله�سمي من 
االأجزاء املهمة يف ج�س��م االإن�س�ن وترتبط 

ارتب�طً� وثيقً� ب�ل�سحة الع�مة للج�سم.
و�سدته���  البط��ن  اآالم  اأن��واع  وتختل��ف 

ب�ختالف اأ�سب�به� واأم�كنه�:
* اآالم ح���دة يف اجل�ن��ب االأمي��ن من البطن 
العل��وي: ي��دل ه��ذا الن��وع م��ن االآالم عل��ى 
وج��ود ح�س��ى يف امل��رارة، كم� ي�سب��ب تهيج 
بط�ن��ة امل��رارة ظه��ور اآالم ح���دة يف الق�سم 
االأمل  ق��د يرك��ز  اأو  البط��ن،  م��ن  االأعل��ى 
حت��ت االأ�سالع و�س��واًل اإىل الكت��ف االأمين، 
وتراف��ق هذه االآالم غ�لبً� ب�أعرا�س اأخرى 

مثل احلمى واختالف لون البول والريق�ن.
* انتف���خ البط��ن واآالم يف اأ�سف��ل البط��ن: 
ي��دل هذا الن��وع على وجود كمي��ة من الغ�ز 
الزائ��د يف البط��ن، وغ�لبً� م� يك��ون نتيجة 
لتن���ول الطع�م ب�سرعة، مم��� �سمح بدخول 
الهواء م��ع الطع�م، اأو ب�سب��ب تن�ول كمي�ت 
كب��رية م��ن اخل�س���ر الورقي��ة وامل�سروب���ت 

الغ�زية.
وم��ن جه��ة اأخ��رى، ال يع��د ه��ذا الن��وع من 
االآالم خط��ريًا اإال اإذا ك�ن��ت مرافق��ة م��ع 
اأعرا���س اأخ��رى مث��ل �سل�س الب��ول وفقدان 

ال��وزن، فف��ي ه��ذه احل���الت قد ت�س��ري اإىل 
م�س���كل �سحي��ة خطرية مث��ل وج��ود اأورام 

داخل اجله�ز اله�سمي.
* اأمل ح���د يف اجل�ن��ب ال�سفل��ي االأمي��ن من 

البط��ن: معظ��م االأحي���ن ي�سري ه��ذا النوع 
م��ن االآالم على اإلته���ب الزائ��دة الدودية، 
وغ�لب��ً� م��� تراف��ق ه��ذه االآالم ب�ل�سع��ور 

ب�لغثي�ن واحلمى والقيء.

اإعداد/ خ�سرة حمدان

غزة- الراأي- فل�سطن عبد الكرمي
اأك��دت العدي��د م��ن املوؤ�س�س���ت االعالمي��ة 
حلري��ة  الع�مل��ي  الي��وم  يف  الفل�سطيني��ة 
ك�ف��ة  ت�سكي��ل  �س��رورة  عل��ى  ال�سح�ف��ة 
االأط��ر والت�سكيالت واالأج�س���م ال�سحفية 
الفل�سطيني��ة،  ال�س�ح��ة  عل��ى  الف�عل��ة 
وتوحي��د جل�س���ت ح��وار معمق��ة م��ن اأجل 
اخل��روج م��ن امل���أزق الراه��ن ال��ذي يع�سف 
ب�جل�س��م ال�سحف��ي الفل�سطين��ي، مط�لب��ة 
ب�س��رورة الوقف الف��وري لالعتداءات �سد 
ال�سحفي��ن م��ن خ��الل التدخ��ل الع�ج��ل 

لك�فة املوؤ�س�س�ت واملنظم�ت املعنية.
وج���ءت تل��ك املط�لب���ت يف الي��وم الع�مل��ي 
ي�س���دف  وال��ذي  ال�سح�ف��ة  حلري��ة 
خ��س��ة  م�ي��و،  اأي���ر/  م��ن  الث�ل��ث  الي��وم 
الت��ي  واالنته���ك�ت  ال�سغوط���ت  ظ��ل  يف 
يتعر���س له��� ال�سحفي��ن �س��واء م��ن قب��ل 
االحت��الل اال�سرائيلي اأو م��ن قبل ال�سلطة 

الفل�سطينية.
ودع��ت وزارة االإع��الم "املكت��ب االإعالم��ي 
الوق��ف  �س��رورة  اإىل  بغ��زة،  احلكوم��ي" 
الف��وري لالعت��داءات �س��د ال�سحفين من 
خ��الل التدخ��ل الع�ج��ل لك�ف��ة املوؤ�س�س�ت 
واملنظم���ت املعني��ة، ويف مقدمته��� االحت�د 
ال��دويل لل�سحفين للقي���م بواجبهم جت�ه 
توفري احلم�ية لل�سحفين ووقف مالحقة 

و�س�ئل االعالم.
دول  اإن  له���":  بي���ن  يف  االإع��الم  وق�ل��ت 
الع���مل حتي��ي يف الث�لث م��ن اأي�ر ل��كل ع�م 
اليوم الع�ملي حلري��ة ال�سح�فة، هذا اليوم 
ال��ذي اأطلقته منظم��ة اليون�سكو و�س�دقت 
املتح��دة  ل��الأمم  الع�م��ة  اجلمعي��ة  علي��ه 
ليك��ون احتف�لي��ة �سنوي��ة دولي��ة بحرية 
�سه��داء  ال�ست��ذك�ر  ومن��سب��ة  ال�سح�ف��ة، 

حرية الراأي والتعبري".
وط�لبت املجتمع الدويل واملوؤ�س�س�ت املعنية 
�سي��س��ة  �س��د  م�سئولي�ته���  عن��د  للوق��وف 
وال�سع��ي  ال�سحفي��ن،  بح��ق  االعتق���الت 
اجل���د الإطالق �س��راح 28 �سحفي��ً� معتقال، 
كل  يف  امل��وت  يتهدده��م  مر�س��ى  ومنه��م 
حلظة، موؤكدة على �سرورة موا�سلة ال�سعي 
اال�سرائيلي��ن  احل��رب  جمرم��ي  لتق��دمي 
للمح�كم�ت، وجتديد املط�لبة بطرد دولة 
االحتالل من ك�فة املح�فل الدولية املعنية 

بحرية الراأي والتعبري.
ال�سحفي��ون  اإن  االإع��الم":  واأ�س�ف��ت 
الفل�سطيني��ون يحي��ون ه��ذا الي��وم يف ظل 
"االإ�سرائيلي��ة"  االعت��داءات  تزاي��د 
ك�العتق���ل وال�س��رب واملن��ع م��ن التغطية 
االإعالمي��ة  املوؤ�س�س���ت  واإغ��الق  وال�سف��ر، 
وم�س���درة املعدات ووقف البث، حيث بلغت 
300 اعت��داء  ه��ذه االعت��داءات قراب��ة 
من��ذ بداية الع�م، �سم��ن �سي��سة االحتالل 
املمنهج��ة لتغيي��ب الرواي��ة الفل�سطيني��ة 

واإ�سك�ت ال�سوت وال�سورة الداعمة له�.
واأه�ب��ت االإع��الم بك�ف��ة و�س�ئ��ل االإع��الم 
الفل�سطيني��ة والعربي��ة والدولي��ة بر���س 
ال�سفوف والت�سدي ل�سي��سة العق�ب املمنهج 
الت��ي ينفذه��� االحت��الل �س��د ال�سحفين 
وو�س�ئل االإعالم، موؤكدة حر�سه� املتوا�سل 
عل��ى تو�سيع ه�م�س احلري�ت االإعالمية يف 

غزة.
ك�ف��ة  بدع��وة  االع��الم  وزارة  وتوجه��ت 
االأط��ر واملوؤ�س�س���ت ذات العالق��ة ب�لعم��ل 
االإعالم��ي ال�ستثم���ر هذه املن��سب��ة بك�فة 

حمط���ت  م��ن  حمط��ة  وجعله���  االأ�س��ك�ل 
اأخالقي���ت  وتعزي��ز  للتطوي��ر  التك�ت��ف 
املهن��ة، وفر�س��ة لتجديد العه��د على ف�سح 
جرائ��م االحتالل وموا�سل��ة طريق ك�سف 

احلقيقة .

218 انتهاكا اسرائيليا
بدوره� اأثن��ت كتلة ال�سحف��ي الفل�سطيني 
وال�سحفي��ن  االإعالمي��ن  بجه��ود 
الفل�سطيني��ن، ودوره��م يف اأداء ر�س�التهم 
وا�ستم��رار  واملعيق���ت  املخ�ط��ر  رغ��م 

االعتداءات عليهم.
وتوجه��ت كتلة ال�سحف��ي يف بي�ن �سحفي، 
ال�سحفي��ة  الطواق��م  لك�ف��ة  ب�لتحي��ة 
االإعالمي��ة  املوؤ�س�س���ت  يف  الع�مل��ة 
جهده���  عل��ى  الفل�سطيني��ة  وال�سحفي��ة 
الكب��ري يف خدم��ة الق�سي��ة الفل�سطيني��ة، 
والذي��ن وا�سل��وا اأداء واجبه��م املهني رغم 
املخ�طر واملعيق���ت وا�ستمرار االعتداءات 

عليهم.
وق�ل��ت الكتلة يف بي�نه���:" اإن االحتالل ال 
ي��زال يعتق��ل 8 �سحفين معتقل��ن �سدرت 
بحقه��م اأح��ك�م فعلي��ة، كم� ال ي��زال )5( 
تهم��ة،  دون  اإداري��ً�  معتقل��ن  �سحفي��ن 
�سحفي��ن  م��ن   13 اعتق���ل  اإىل  اإ�س�ف��ة 

موقوفن ب�نتظ�ر احلكم عليهم" .
ووف��ق م� اأف�د به البي���ن ف�إنه ومنذ بداية 
2017 ارتك��ب االحت��الل  الع���م احل���يل 
�س��د  انته���كً�   )218( االإ�سرائيل��ي 
ال�سحفي��ن الفل�سطيني��ن اقرف��ت عمدًا 
مت خالله��� ا�ستخ��دام الق��وة ب�سكل مفرط 
دون مراع���ة ملب��داأي التميي��ز والتن��س��ب، 
وعلى نح��و ال تربره اأية �سرورة ع�سكرية، 
كم� ارتكبت االجهزة االمنية الفل�سطينية 
بح��ق  انته���كً�   )86( املحتل��ة  ال�سف��ة  يف 

ال�سحفين الفل�سطينين.
االإعالم��ي  التجم��ع  دع���  جهت��ه  م��ن 
ك�ف��ة  ت�س�ف��ر  �س��رورة  اإىل  الفل�سطين��ي، 
اجله��ود من اأجل مالحقة ق���دة االحتالل 

"االإ�سرائيلي"، وتقدميهم ملح�كم اجلن�ي�ت 
الدولية لدوره��م يف اجلرائم الب�سعة التي 
الفل�سطيني��ون  ال�سحفي��ون  له���  يتعر���س 
والتي متثل انته�كً� ف��سحً� للق�نون الدويل 

ولكل قيم االن�س�نية.
واأك��د التجم��ع االإعالمي يف بي���ن �سحفي، 
اأن واق��ع احلري���ت االإعالمي��ة يف فل�سطن 
م���زال ي�سه��د مزي��دًا م��ن التده��ور، يف ظل 
ت�س�ع��د وت��رية االنته���ك�ت بح��ق اجل�س��م 

ال�سحفي .
ف���إن  بي�ن��ه،  التجم��ع يف  م��� ذك��ره  ووف��ق 
ي�ستح�س��رون  الفل�سطيني��ن  ال�سحفي��ن 
الي��وم امل�س�ه��د املوؤمل��ة واجلرائ��م الب�سع��ة 
الت��ي تعر�س��وا له��� وال زال��وا عل��ى اأي��دي 
ق��وات االحتالل خملفة ع�س��رات ال�سهداء 
ومئ���ت اجلرحى واالأ�س��رى يف الوقت الذي 
يقب��ع في��ه االآن )28( �سحفي��ً� فل�سطيني��ً� 
يف �سج��ون االحت��الل يف ظ��روف معي�سي��ة 
م�أ�س�وي��ة، حي��ث م�س��ى على اعتق���ل عدد 
منه��م ع��دة �سن��وات، فيم��� االآخ��ر ال زال 
موقوف� والبع�س يع�ين من ويالت االعتق�ل 

االإداري منذ �سنوات.
ودع� ك�ف��ة املوؤ�س�س�ت الدولي��ة التي تعنى 
مقدمته���  ويف  االإعالم��ي،  العم��ل  بحري��ة 
ومنظم��ة  لل�سحفي��ن  ال��دويل  االحت���د 
مرا�سل��ون ب��ال ح��دود واحت���د ال�سحفين 
الع��رب، اإىل اإع��الء �سوته��� والتدخل فورا 
م��ن اأجل وقف ح�لة التغ��ول التي يتعر�س 
له� ال�سحفي��ون الفل�سطينيون، واإع�دة فتح 
االإذاع���ت واملك�ت��ب ال�سحفي��ة و�س��رك�ت 
االإنت���ج االإعالم��ي الت��ي مت اإغالقه� خالل 

انتف��سة القد�س اجل�رية.

26 صحفي معتقل
احت�د االإذاع�ت والتلفزيون�ت يف فل�سطن، 
ه��و االآخ��ر ط�ل��ب يف اليوم الع�مل��ي حلرية 
ال�سح�فة، ب�س��رورة ال�سغط عل��ى �سلط�ت 
االحتالل "االإ�سرائيلي��ة" لالإفراج الفوري 
الفل�سطيني��ن  ال�سحفي��ن  جمي��ع  ع��ن 

والب�ل��غ  االحت��الل،  �سج��ون  يف  املعتقل��ن 
عددهم )26( اأ�سريًا .

�سحف��ي  بي���ن  خ��الل  االحت���د  و�س��دد 
عل��ى موا�سل��ة اجله��ود جله��ة رف��ع القيود 
ال�سحفين  على  "االإ�سرائيلية" املفرو�سة 
وموؤ�س�س�ته��م، ال �سيم��� م��� يت�س��ل ب�حل��ق 
يف حري��ة التنق��ل، والو�س��ول اإىل اأم�ك��ن 
االأحداث تبعً� مل� كفلته املواثيق واالأعراف 

الدولية.
ودع��� االحت�د ك�ف��ة االأط��راف اإىل متكن 
ر�س��ل احلقيق��ة م��ن اأداء مهمته��م ال�س�مية 
مالحق���ت،  اأو  �سغ��وط  اأي��ة  ع��ن  بعي��دًا 
والعم��ل عل��ى ح�س��د الط�ق���ت االإعالمية 
من��س��رة  يف  واالإ�سالمي��ة  العربي��ة 
الق�سي��ة الفل�سطيني��ة الع�دل��ة، من خالل 
ت�سلي��ط ال�سوء عل��ى مم�ر�س���ت االحتالل 

التهويدية.
واعترب االحت���د اأن ه��ذه املن��سبة تكت�سب 
اأهمي��ة خ��س��ة داخ��ل فل�سط��ن املحتل��ة، 
لال�سته��داف  ال�سحفي��ون  يتعر���س  حي��ث 
�س��كل؛  م��ن  وب�أك��رث  املب��س��ر  االإ�سرائيل��ي 
املم�ر�س���ت  حقيق��ة  لطم���س  حم�ول��ة  يف 
العدوانية جت�ه ال�سعب الفل�سطيني املعذب 

وتغييبه� عن الراأي الع�م الدويل.  
االعالمي��ن  منت��دى  �س��دد  ن�حيت��ه  م��ن 
الفل�سطينين على �سرورة التدخل الف�عل 
واحلقوقي��ة  الدولي��ة  املوؤ�س�س���ت  لك�ف��ة 
االإن�س���ن  حق��وق  ون�سط���ء  واالإن�س�ني��ة 
ذات  والدولي��ة  االإعالمي��ة  واملوؤ�س�س���ت 
ال��دويل  االحت���د  مقدمته���  ويف  العالق��ة 
لل�سحفي��ن للقي���م بواجبه��م جت���ه توفري 
احلم�ية لل�سحفين ووقف مالحقة و�س�ئل 
االع��الم ورفع �سوته���، والقي���م بتحرك�ت 
واإجراءات عملية لوقف جرائم االحتالل 

بحقهم و�سم�ن حريتهم ال�سحفية.
وي��رى املنت��دى اأن االإج��راءات التع�سفي��ة 
التي تق��وم به� اإ�سرائيل ته��دف اإىل طم�س 
احلق�ئ��ق يف انته���ك �س�رخ ملب���دئ الق�نون 
ال��دويل، وين��درج يف اإط�ر �سي��س���ت تكميم 

االف��واه ومن��ع نق��ل حقيق��ة م��� يجري يف 
االأرا�س��ي الفل�سطيني��ة، مط�لب��� ب�س��رورة 
التدخ��ل الع�ج��ل وال�سريع الإط��الق �سراح 
االأ�س��رى ال�سحفي��ن جميًع�، واإع���دة فتح 

االإذاع�ت واملوؤ�س�س�ت االإعالمية املغلقة.
احلكوم��ة  االعالمي��ن  منت��دى  ودع��� 
اللتزام�ته���  وفق��ً�  ب�لعم��ل  الفل�سطيني��ة 
يف احرام مب��داأ حري��ة ال�سح�فة بكل م� 
تعنيه هذه احلري��ة دون انتق��س، على اأن 
ي�س��ود حكم الق�ن��ون يف كل م� يت�سل ب�أداء 
ال�سح�فة وال�سحفي��ن ولي�س االجراءات 
االدارية وال�سي��سية املعيبة ك�العتق�الت 
داعي���  الرق�ب��ة،  واأ�سل��وب  وامل�س���درات 
ال�ستمرار اجله��ود الفل�سطينية والتوا�سل 
م��ع املوؤ�س�س�ت العربي��ة والدولية ملالحقة 
عل��ى  الدولي��ة  املح�ف��ل  يف  االحت��الل 
واملوؤ�س�س���ت  ال�سحفي��ن  بح��ق  جرائم��ه 

االإعالمية.
 كم��� وج��ه املنت��دى دعوت��ه اإىل �س��رورة 
حري��ة  ح���ل  تقيي��م  عل��ى  مع��ً�  العم��ل 
ال�سح�ف��ة يف كل اأنح���ء الع���مل؛ والدف���ع 
عن االإعالم اأم���م الهجم�ت التي ت�سن على 
حريت��ه؛ واالإ�س���دة ب�ل�سح�في��ن الذي��ن 

فقدوا اأرواحهم اأثن�ء اأداء واجبهم.
املم�ر�س���ت واجلرائ��م  اأن  بي�ن��ه  واأك��د يف 
االإ�سرائيلي��ة قت��اًل ومط���ردة واعتق�اًل لن 
ترهب ال�سحفين الفل�سطينين، ولن تعوق 
وا�ستمراره��م  ق�سيته��م  بعدال��ة  اإمي�نه��م 
بلغ��ت  مهم���  املهني��ة  ر�س�لته��م  اأداء  يف 

الت�سحي�ت.
وي�أتي "الي��وم الع�ملي حلري��ة ال�سح�فة"، 
املتح��دة  االأمم  منظم��ة  اأطلقت��ه  وال��ذي 
للربية والثق�ف��ة والعلوم "يون�سكو" �سنة 
الع�مة  اجلمعية  علي��ه  و�س�دق��ت   1991
للمنظمة االأممية كمن��سبة �سنوية دولية 
ع���م؛  كل  م��ن  م�يو/اأي���ر  م��ن  ال���)3(  يف 
للت�أكي��د عل��ى حرية ال�سح�ف��ة، والتذكري 
ب�النته�ك�ت التي يتعر���س له� الع�ملون يف 

مهنة البحث عن املت�عب حول الع�مل.

غزة- الراأي
اأطلق��ت العالق���ت الع�م��ة ب��وزارة الداخلية 
واالأمن الوطني قن���ًة للتوا�سل بن املواطنن 
وقي�دة الوزارة ومدراء االإدارات املركزية يف 
االأجه��زة االأمني��ة الت��ي له� احت��ك�ك مب��سر 
متك��ن  اإىل  امل�س��روع  ويه��دف  ب�جلمه��ور.  
املواطن��ن م��ن التوا�س��ل املب��سر م��ع م�سئويل 
امللف���ت  ع��ن  لال�ستف�س���ر  الداخلي��ة،  وزارة 
الت��ي مت�س احلي���ة اليومي��ة له��م، وا�ستقب�ل 
مالحظ�تهم و�سك�واهم حول عمل االأجهزة.

احتكاك مباشر
العالق���ت  مدي��ر  الن�بل�سي��ة  عل��ي  واأو�س��ح 
الع�مة بوزارة الداخلية اأن امل�سروع ي�ستهدف 
توا�س��ل املواطنن مع ق���دة عدد من االأجهزة 
االأمنية التي له� احت��ك�ك ميداين مب��سر مع 

املواطنن.
وق�ل الن�بل�سية ل�"موقع الداخلية" : "يعمل 
امل�س��روع م��ن خ��الل توا�س��ل م�سئ��ويل وزارة 
الداخلي��ة م��ع املواطنن عرب الرق��م املج�ين 
ال�ستقب���ل   1800131313 لال�ستعالم���ت 
ك�ف��ة ا�ستف�س�رات و�سك�وى املواطنن املتعلقة 
بعمل ال��وزارة واأجهزته��� االأمني��ة واإداراته� 
"قن���ة  م�س��روع  اأن  اإىل  واأ�س���ر  املختلف��ة".  
التوا�سل املب��سر م��ع املواطنن" بداأ مع مطلع 
�سهر اأي�ر / م�يو بواقع لق�ء اأ�سبوعي مع ق�ئد 
جه���ز اأمن��ي اأو مدي��ر اإدارة مركزي��ة يك��ون 

عمله� على احتك�ك مب��سر مع املواطنن.
واأ�س���ف "ي�أتي ه��ذا امل�سروع يف اإط���ر �سي��سة 
املجتم��ع  عل��ى  ب�النفت���ح  الداخلي��ة  وزارة 
ب�س��كل ك�م��ل وتعزي��ز التوا�س��ل املب��س��ر بن 
املواطن وامل�سئول لتحقيق ح�لة من االندم�ج 

مع اأبن�ء �سعبن�".
ولف��ت الن�بل�سي��ة اإىل اأن العالق���ت الع�م��ة 
ب��وزارة الداخلي��ة ب��داأت اأول لق���ء مع مدير 
االإدارة الع�م��ة ل�سرطة امل��رور العقيد اإيه�ب 
مهن�، مبينً� اأن قن�ة التوا�سل املب��سر �ست�سمل 
عدة اأجه��زة اأمني��ة واإدارات مركزية اأخرى 
و�سرط��ة  امل��رور  "�سرط��ة  ت�س��م  ب�ل��وزارة 

واملراق��ب  الع�سكري��ة  وال�سرط��ة  البلدي���ت 
الع�م وال�سق املدين".

ونوه اإىل اأن ه��ذا امل�سروع ي�سعى لال�ستم�ع من 
املواطنن عن اأداء الوزارة وتقدمي مقرح�ت 

ُت�س�هم يف لتح�سن اخلدمة الأبن�ء �سعبن�.
وت�ب��ع "قن�ة التوا�سل املب��س��ر بن املواطنن 
وم�سئ��ويل وزارة الداخلي��ة ت�أتي �سمن خطة 
العالق���ت الع�م��ة للع�م اجل���ري، لك��ن لدين� 
روؤية ب��ستمرار هذا الربن�مج وتنفيذه ب�سكل 

دوري خالل االأعوام املقبلة".

تفاعل مع الجمهور
ب��دوره، اأك��د مدي��ر االإدارة الع�م��ة ل�سرط��ة 
امل��رور العقي��د اإيه���ب مهن��� اأن قي���دة وزارة 
الداخلي��ة قررت زي���دة التف�عل مع اجلمهور 
واأبن�ء �سعبن� من خالل تد�سن قن�ة للتوا�سل 

املب��سر بن املواطنن وامل�سئولن يف الوزارة.
 : الداخلي��ة  ل�"موق��ع  مهن���  العقي��د  وق���ل 
الع�م��ة  للعالق���ت  الع�م��ة  االإدارة  "ن�سك��ر 
واالإع��الم ب��وزارة الداخلي��ة الإطالقه��� ه��ذا 
امل�سروع وتخ�سي�سه� وق��ت ك�ٍف للتوا�سل بن 
املواطن��ن وم�سئويل الوزارة وق���دة االأجهزة 

االأمنية".
لتعزي��ز  مه��م  امل�س��روع  ه��ذا  اأن  اإىل  واأ�س���ر 
التوا�س��ل والتف�ع��ل ب��ن املواط��ن وامل�سئول، 
م�سيفً� "ن�ستقبل �س��ك�وى املواطنن وهمومهم 
الرق��م  ع��رب  وا�ستف�س�راته��م  ومقرح�ته��م 
املج���ين ال�ستعالم���ت الداخلي��ة ون��رد عل��ى 
وُنع�ل��ج  معه���  ونتف�ع��ل  االت�س���الت  تل��ك 
االإ�سك�لي�ت".  واأك��د مدير ع�م �سرطة املرور 
اأن اإدارتهم تعمل على مدار ال�س�عة ومك�تبه� 

مفتوحة ال�ستقب�ل املواطنن وخدمتهم.

عبر الرقم المجاني الستعالمات الوزارة

العالقات العامة ُتطلق قناة لـ"التواصل المباشر"
 بين المواطن والمسئول باستضافتها مدير عام شرطة المرور

في اليوم العالمي لحرية الصحافة

دعوات لتوحيد األجسام الصحفية وكشف انتهاكات االحتالل
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غزة- الراأي
قب��ل اأي���م انتف�ست غزة، �س��د احل�س�ر و�س��د �سي��سة 
الرئي���س حمم��ود عب����س جت���ه القط���ع خ��س��ة بعد 
قرارات��ه وتهديدات��ه له��� وقطع كل مقوم���ت احلي�ة 
عنه��� ب�لع��الج وال��دواء والكهرب���ء، االنتف��سة التي 
اأر�سل��ت ر�س�ئل ه�مة اأبعد من االأزم�ت االن�س�نية التي 
يع���ين منه�، فعربت عن اخلطر الت��ي تعي�سه الق�سية 
الفل�سطيني��ة، فك�ن��ت انتف��س��ة نذي��ر الغ�س��ب الت��ي 

انطلقت من غزة.
وي��رى حملل��ون �سي��سي��ون ومراقب��ون اأن اجلم�ه��ري 
احل��س��دة الت��ي خرج��ت يف م�س��ريات نذي��ر الغ�س��ب 
ق�م��ت ب�إر�س�ل ر�س�ئل مف�ده� اأن زي�رة رئي�س ال�سلطة 
حمم��ود عب����س لوا�سنطن ولق�ئ��ه برامب ه��و �سيء 
مرفو���س، وهو م��� يوؤكد اأن عب��س خ�س��ر جزءا كبريا 

من �سعبيته وجم�هرييته.
ووف��ق م��� ي��راه املحللون ف���إن م�س��ريات الغ�س��ب بغزة 
حملت ثالث ر�س�ئل، وه��ي للت�أكيد على دعم االأ�سرى، 
والت�أكي��د عل��ى ع��دم �سرعية حممود عب����س، ورف�س 
احل�س���ر املفرو���س عل��ى القط�ع من��ذ اأكرث م��ن ع�سر 

�سنوات متوا�سلة.

ثالث رسائل هامة
الك�ت��ب واملحلل ال�سي��سي م�سطف��ى ال�سواف، يرى اأن 
خ��روج االأع��داد الكب��رية من اجلم�ه��ري يف غزة دليل 
وا�س��ح عل��ى رف�س ال�سي��س���ت التي يتخذه��� الرئي�س 
حمم��ود عب����س �سد غزة وخ��سة اخل�س��م من رواتب 
املوظف��ن واأه���يل ال�سه��داء وتوقيف اإم��داد كهرب�ء 
غ��زة ب�الإم��دادات الالزم��ة، اإىل ج���ب رف���س لق�ئ��ه 
ب�لرئي���س االأمريك��ي دون�لد ترام��ب، مو�سح� اأن هذا 
يعط��ي موؤ�س��را عل��ى اأن ال�سع��ب الفل�سطين��ي ال يزال 

متم�سك� بحقه وثوابته الوطنية.
وفيم��� يتعل��ق ب�إمك�ني��ة اأن يك��ون خ��روج اجلم�ه��ري 
يق��ول  عب����س،  �سرعي��ة  ب�نته���ء  �سعب��ي  ا�ستفت���ء 
ال�س��واف يف حدي��ث لل��راأي:" اإن��ه تعبري ع��ن موقف 

اأن الرئي���س مل يعد ميث��ل ال�سعب، وال ميكن اأن ن�سميه 
ا�ستفت�ء ولكن هو حم�ولة للت�أكيد اأن ال�سعب متم�سك 
بثوابت��ه، وهي موؤ�سرات تدل على اأن الفل�سطينين لن 
يقبل��وا اأي تفري��ط من عب����س ب�أي جزء م��ن االأر�س 

الفل�سطينية.
وحتم��ل م�س��ريات نذير الغ�س��ب وفق ال�س��واف ثالثة 
ر�س�ئ��ل اأهمه�، الت�أكيد على دعم االأ�سرى يف اإ�سرابهم 
املتوا�سل، والت�أكيد على عدم �سرعية حممود عب��س، 
ورف���س احل�س�ر الظ�مل واأن��ه اذا ا�ستمر االحتالل يف 
ح�س�ره ف�إن ال�سعب بغزة �سوف ينفجر يف وجه العدو، 
م�س��ريا اإىل اأن ه��ذا املوق��ف تتبن���ه جمي��ع الف�س�ئل 

ولي�س حركة حم��س لوحده�.
ووف��ق م��� ذك��ره يف حديث��ه، ف�إن م��ن يع��رف الرئي�س 
عب��س يدرك مت�م� اأن خروج هذه اجلم�هري احل��سدة 
الراف�س��ة لقراراته ل��ن يغري �سيئ���، الأن عب��س دائم� 
يوؤك��د اأنه على حق، وب�لت�يل فه��و لن يلتفت لكل هذه 

النداءات.
�سخط على الرئي�س واالحتالل

م��ن جهته يق��ول الك�تب واملحل��ل ال�سي��س��ي اإبراهيم 
املده��ون:" اإن خروج اجلم�هري بغ��زة ج�ءت ردا على 
القرارات الت��ي اتخذه� الرئي�س حمم��ود عب��س �سد 
قط�ع غ��زة والتهدي��دات التي اأطلقه� موؤخ��را ورف�س� 
ملح�والت��ه قطع الكهرب�ء عن غ��زة وفر�س ال�سرائب 
عليه���، اإىل ج�ن��ب قط��ع روات��ب املوظف��ن واأه���يل 

ال�سهداء واالأ�سرى".
ويوؤك��د املده��ون يف حديث لل��راأي، اأن م�س��ريات نذير 
الغ�سب اأو�سلت ر�س�لة لالحتالل ب�أن االنفج�ر �سيكون 
يف وج��ه املحت��ل كون��ه يتحم��ل م�سئولي��ة كب��رية عن 
تف�قم االأو�س�ع يف غزة، وتراكم االأزم�ت فيه�، منوه� 
اأن ه��ذا يحت���ج م�س�حلة حقيقية ت�س���رك فيه� ك�فة 

الف�س�ئل الفل�سطينية.
ويعت��رب خ��روج اجلم�ه��ري احل��س��دة مب�س�رك��ة ك�فة 
الف�س�ئ��ل م��ن ك�ف��ة من�طق القط���ع املح��س��ر داللة 
وا�سح��ة عل��ى ح�ل��ة ال�سخط الكب��ري عل��ى الرئي�س، 

وه��و دليل على اأن عب����س ال ميثل ال�سعب الفل�سطيني 
ب�سقي��ه وهي �سرخة مدوية ب���أن �سرعيته قد انتهت، 

على حد تعبري املدهون.
ووف��ق م� ذكره ف�إن الرئي�س عب����س يريد اأن يتخل�س 
م��ن قط�ع غزة واأزم�ته، يف وق��ت يقوم به بذر الرم�د 
وزارات  بت�سلي��م  املط�لب���ت  خ��الل  م��ن  العي��ون  يف 
وموؤ�س�س���ت قط���ع غ��زة حلكوم��ة التواف��ق برئ��س��ة 
رامي احلمدهلل، وهو م� يعتربه املدهون مط�لب�ت غري 
حقيقي��ة وحم�والت خلداع ال��راأي الع�م الفل�سطيني، 
وهو يح���ول احل�سول عل��ى املجد ال�سخ�س��ي، ويعترب 
جمرد زي�رته لوا�سنطن ولق�ء ترامب اإجن�ز حقيقي.
وبخ�سو�س حم���والت حم��س عزل الرئي���س �سي��سي� 
الغ�س��ب،  نذي��ر  يف  احل��س��دة  امل�س��ريات  خ��الل  م��ن 
ي�ست��درك حديث��ه ق�ئ��ال:" رمب��� احلدي��ث ع��ن فعل 
وردة فع��ل الأن الرئي�س عب����س مل يقدم �سوى ت�سعيد 
ب�لق��رارات والتهديدات وقد تق�بله حم��س بت�سعيد، 
واحلرك��ة لديه��� جم�ه��ري ومتتل��ك الكثري م��ن اأوراق 
القوة ولهذا ف���إن ردود حم��س ت�أتي بحجم م� ق�م به 

الرئي�س".

وثيقة حماس تمهيد لحوار
ويواف��ق املحل��ل ال�سي��س��ي م�أمون اأبو ع�م��ر م� حتدث 
ب��ه �س�بقي��ه ع��ن اأن ح�ل��ة الغ�س��ب بغ��زة وم�س��ريات 
املحتج��ن ه��ي ر�س�ل��ة وا�سح��ة لالحت��الل ب�س��رورة 
حتقي��ق مط�لب االأ�س��رى امل�سرب��ن عن الطع���م، واأن 
م�س��ريات الغ�س��ب حملت تف�عال كب��ريا خ��سة يف ظل 
الظ��روف ال�سي��سي��ة ال�سعب��ة حتديدا بع��د قرارات 
الرئي���س عب����س بقط��ع الروات��ب ووق��ف اإم��دادات 

الكهرب�ء لقط�ع غزة.
ويق��ول اأبو ع�م��ر يف حديث لل��راأي:" م�س��ريات نذير 
عب����س  زي���رة  ب���أن  اأخ��رى  ر�س�ل��ة  وجه��ت  الغ�س��ب 
واأن  مرفو�س��ة،  خط��وة  ترام��ب  ولق���ء  لوا�سنط��ن 
الرئي�س بقراراته املجحف��ة �سد قط�ع غزة املح��سر 

قد خ�سر جزءا من �سعبيته".

وب�لرغ��م من اأن امل�سريات الغ��سبة خرجت �سد عب��س، 
لكنه��� يف الوقت نف�سه وجهت ر�س�ئل للرئي�س االأمريكي 
دون�ل��د ترام��ب ب�أن��ه ال ميك��ن مم�ر�سة ال�سغ��وط على 
الرئي�س ورف�س هذه ال�سي��س�ت، واأن اأي �سغط لن يفيد 
يف اأي ح��ل �سي��س��ي وفر�سه عل��ى ال�س���رع الفل�سطيني، 

على حد قول املحلل ال�سي��سي اأبو ع�مر.
وال يتوق��ع اأب��و ع�م��ر للو�س��ع بغ��زة �س��وى املزيد من 
الغمو���س يف ظل ت�س���رع االأحداث وخ�س��م الرواتب، 
وقد تزداد االأو�س�ع �س��وءا اأكرث ف�أكرث ب�سبب طبيعة 
االإجراءات التي تتخذه� ال�سلطة، واإمك�نية اأن تزيد 

من ال�سغوط�ت اأم تراجع عن بع�سه�.
ويلف��ت يف حديث��ه اإىل اأن وثيقة حم����س هي وثيقة 
ال�سلط��ة، وه��ذا ق��د يع��زز موق��ف  ايج�بي��ة جت���ه 
ال�سلط��ة لقب��ول حركة حم��س، وقد تقب��ل ب�لتوافق 

الوطني وهو م� ميهد لفتح حوار جديد بينهم�.
 وك�نت م�سريات جم�هريية ح��سدة قد انطلقت بغزة 
حتت عن��وان "نذير الغ�سب" على ط��ول طريق �سالح 
الدي��ن من مدينة رفح جنوب��� اىل بيت ح�نون �سم�ال، 
بدع��وة من هيئة احل��راك الوطني لك�سر احل�س�ر عن 

قط�ع غزة.
ويق��در ع��دد امل�س�رك��ن بفع�لي���ت "نذي��ر الغ�س��ب" 
بع�س��رات االآالف، مب�س�رك��ة الف�س�ئ��ل الفل�سطيني��ة 
ك�ف��ة، ب��ستثن�ء حركة فتح، حي��ث انطلقت امل�سريات 
م��ن جمي��ع اأنح���ء قط�ع غ��زة، م�سكل��ًة اأط��ول واأكرب 

�سل�سلة ب�سرية يف اأقرب نقطة مت��س مع االحتالل.
ورفعت اجلم�هري الفل�سطينية خالل امل�سريات احل��سدة 
االحت��الل  وحتم��ل  احل�س���ر،  بك�س��ر  تط�ل��ب  الفت���ت 
امل�سوؤولي��ة الك�م��ل ع��ن تبع�ت��ه، كم��� هتف��ت اجلم�هري 
"ارح��ل ارح��ل ي��� عب��س.. غ��زة كبرية م��� بتندا�س"، 
واأي�س��� هتف��ت "عب����س ال ميثلن��ي" "حقن��� يف ال��دواء 
والع��الج، حقن��� يف الكهرب���ء"، مط�لب��ن ب�لعم��ل عل��ى 
ك�س��ر احل�س���ر امل�ستم��ر عل��ى القط���ع منذ اأك��رث من 11 
ع�م���، متهم��ن الرئي�س حمم��ود عب����س ب�مل�س�ركة فيه 

وت�سديده.

بع��د اأح��د ع�س��ر ع�م��ً� اأراد املح��س��رون م��ن غ��زة 
دعمه���  ع��ن  تك��َف  واأن  اأنف�سه���  وك�س��ر  الر�س��وخ 
للمق�ومة وهي يف اأحل��ك ظروف ح�س�ره�، فقد ط�ل 
وقوفه��� عل��ى اأقدامه� وط���ل �سموخه��� وثب�ته� اأم�م 
كل املوؤام��رات الت��ي حيك��ت م��ن قبل الغ��رب والعدو 
ال�سهي��وين ف�س��ال عن م�س�ع��دة كبرية م��ن قبل بني 

اجللدة الفل�سطينية الواحدة.
احل�س���ر و�س��ل اإىل ذروت��ه يف الت�سيق عل��ى اأ�سح�ب 
اأزم���ت  يف  القط���ع  الإغ��راق  املح��دودة  الدخ��ول 
اقت�س�دي��ة خ�نقة ال انته�ء له�، يف انتق�ل وا�سح من 
اأزم���ت املوظفن اإىل فئ�ت التج�ر نحو انحدار وا�سح 
يف م�ستوي���ت احل�س���ر الإغ��راق الفئ���ت العلي��� قب��ل 

االأقل دخاًل يف وحل احل�س�ر.
ثالث��ة ح��روب متفرقة �سنه� الع��دو ال�سهيوين على 
قط���ع غ��زة، لكن��ه مل تن��ل من ح�ل��ة الثب���ت الذي 
يعي�س��ه املح��سرون يف قط���ع غ��زة، اإال اأن املت�آمرون 
عليه ح�ول��وا االلتف�ف حول احلروب واالبتع�د عن 
الهجوم املب��سر وقطع اأرزاق العب�د من خالل تقلي�س 

فر���س العم��ل وحت�سي��د اأع��داد مهولة م��ن البط�لة 
وفتح الب�ب اأم�م ال�سب�ب املتعلم للهجرة اإىل اخل�رج، 
كم��� عملت الق��وى الغربي��ة والعربي��ة املت�آمرة على 
�سعب الفل�سطيني بد�س املواد املخربة للعقول للفتك 
ب�الأم��ن الداخلي الع���م الذي يتمتع ب��ه القط�ع منذ 

ع�سر �سنوات.
احل�س���ر  لك�س��ر  الوطن��ي  احل��راك  هيئ��ة  وك�ن��ت 
اأو�سح��ت خ��الل موؤمت��ر �سحف��ي اأم���س اأن الفع�لي��ة 
��� للح�س���ر واملوؤامرات �س��د قط�ع غزة،  �ستك��ون رف�سً
داعية ك�فة فئ�ت �سعبن� للم�س�ركة يف هذه ال�سل�سلة 

والتجمع�ت التي �ستنطلق ال�س�عة ال�10 �سب�ًح�.
م��ن  �سل�سل��ة  امل��س��ي  االأ�سب��وع  الهيئ��ة  واأطلق��ت 
الفع�لي���ت لك�سر احل�س�ر، وذلك خ��الل موؤمتر اليوم 
الع�مل��ي لك�س��ر احل�س�ر ع��ن قط�ع غزة حت��ت عنوان 

ح�س�ر". "بكفي 
واأعلن��ت ف�س�ئ��ل فل�سطيني��ة م�س�ركته��� يف فع�لي���ت 
"ك�س��ر احل�س���ر وت�أكي��د الثواب��ت ودع��م االأ�سرى" 
اأبرزه� حرك�ت حم����س واجله�د االإ�سالمي واجلبهة 

ال�سعبي��ة لتحري��ر فل�سطن واالأح��رار واملج�هدين، 
ب�الإ�س�فة لن�سط�ء مبواقع التوا�سل االجتم�عي.

ورف��ع امل�س�رك��ون الفت���ت ُكت��ب عليه���: "عب����س ال 
ميثلني، حقن� يف الدواء والعالج، حقن� يف الكهرب�ء، 
مقد���س،  ح��ق  الع��ودة  ح��ق  احل�س���ر،  لك�س��ر  نع��م 

مت�س�منون مع اأ�سران�".
كم��� وهت��ف املتظ�هرون ب�سع���رات من�وئ��ة للرئي�س 
عب����س مثل: "ارحل ارحل ي��� عب��س.. غزة حرة م� 
بتندا�س"، وط�لبوه بوق��ف �سي��سة التن�سيق االأمني 

مع الكي�ن ال�سهيوين يف ال�سفة الغربية املحتلة.
ويف ذات النف��ري رف���س املتحدث��ون يف الكلم���ت التي 
توزع��ت على حم�فظ�ت القط���ع االعراف ب�سرعية 

الرئي�س عب��س، وق�لوا اإنه "منتهي ال�سرعية".
واأعلن��ت ف�س�ئ��ل فل�سطيني��ة م�س�ركته��� يف فع�لي���ت 
"ك�س��ر احل�س���ر وت�أكي��د الثواب��ت ودع��م االأ�سرى" 
اأبرزه� حرك�ت حم����س واجله�د االإ�سالمي واجلبهة 

ال�سعبية لتحرير فل�سطن واالأحرار واملج�هدين.
احل�سود الغ��سبة املنطلقة يف النفري جتمعت من رفح 

جن��وب القط�ع حتى بيت ح�ن��ون ب�سم�له على �س�رع 
�سالح الدين بدعوة من هيئة احلراك الوطني لك�سر 
احل�س�ر مب�س�ركة ف�س�ئلية وجم�هريية، وعلى غرار 
مدينة غزة جتمع االآالف على مفرق�ت ال�سج�عية 
واأم���م م�سجد �سالح الدين، اأم��� يف حم�فظة ال�سم�ل 
"زم��و"،  اأم���م مف��رق  ف�س���رك االآالف يف امل�س��ريات 

واالإدارة املدنية، وحمطة حمودة للبرول.
ويف املح�فظ��ة الو�سطى جتمع املواطنون على مفرق 
املحط��ة بدير البلح، وعل��ى مدخل خميم الن�سريات، 
اأم��� يف خ�نيون���س ف�س���رك االآالف مب�س��ريات عل��ى 
�سهي��ال،  وبن��ي  ن��س��ر،  وال�سي��خ  التحلي��ة،  مف��رق 
والق��رارة، بينم��� جتم��ع االآالف يف رف��ح عل��ى دوار 

العودة.
وو�س��ف حملل��ون �سي��سي��ون يف "ا�سرائي��ل" اأن قط�ع 
غ��زة ي�سه��د انتف��س��ة حقيقي��ة واأن عل��ى دولته��م 
خ�سي��ة ردة الفعل الغ��سبة التي ميكن اأن ي�سب فيه� 
القط���ع مبق�ومته ج�م غ�سبه عليهم يف ح�ل مل يتم 

ك�سر احل�س�ر فعلي� وب�سكل ع�جل.

“3” رسائل وجهتها مسيرات قطاع غزة لالحتالل والسلطة

غزة تغضب في وجه محاصريها وتتوعد باالنفجار
غزة- الراأي- اأالء النمر

جمي��ع  م��ن  غ��سب��ة  ب�سري��ة  �سال�س��ل 
اأنح���ء قط���ع غ��زة مترك��ز احت�س�ده��� 
عل��ى ط��ول اأك��رب �س��وارع املدين��ة طوال 
داخ��ل �س���رع �س��الح الدي��ن، يف خط��وة 
ال�سع��ب  اأعلنه���  غ��سب��ة  برك�ني��ة 

الفل�سطيني املح��س��ر لالنفج�ر يف وجه 
الظلم املفرو�س عليهم منذ م� يزيد عن 
اأح��د ع�س��ر ع�مً�.   تلبي��ة مئ�ت االآالف 
م��ن الفل�سطيني��ن لن��داء النف��ري الع�م 
ال��ذي اأطلقت��ه هيئة احل��راك الوطني 
�سم��ن  اأت��ى  الغ��سب��ة  احل�س���ر  لك�س��ر 

اخلط��ى اجلدية لك�س��ر ال�سعب احل�س�ر 
عن نف�سه واإ�سق�ط املح��سرون لوجوده 
داخل اأك��رب �سجن يف الع���مل، يف خطوة 
وحدوي��ة تخ��رج ال�سع��ب الفل�سطين��ي 
املح��س��ر م��ن بوتق��ة ح�س���ره الإع��الن 

نذير غ�سبه للع�مل.
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توزيع ميداليات على 
سائقي المركبات

 عند مفترق
 "السرايا" بغزة

غزة- الراأي
وزع��ت وزارة النقل واملوا�س��الت ب�لتع�ون مع 
جمعية فل�سطن لل�سالمة املرورية، ميدالي�ت 
على �س�ئق��ي املركب���ت عند مف��رق ال�سراي�، 
و�س��ط مدين��ة غ��زة حتم��ل �سع���رات حت��ذر 

ال�س�ئقن من ال�سرعة .
واأك��دت من�سق��ة حمل��ة فع�لي���ت ي��وم املرور 
الع�مل��ي  هب��ة �س���دق، اأن ه��ذه الفع�لية ت�أتي 
�سم��ن فع�لي���ت ي��وم امل��رور الع�مل��ي، حيث مت 
اإلغ���ء العديد م��ن الربام��ج واالأن�سطة املعدة 
لع��دم الت�أث��ري على تغطي��ة اإ�س��راب االأ�سرى 

وحت�سيد كل الدعم االإعالمي له� .
واأ�سحت �س�دق، اأن حمالت التوعية املرورية 
�ست�ستمر يف املدار�س التعليمية من اأجل غر�س 
وتعزي��ز ثق�ف��ة الوع��ي امل��روري ل��دى ك�ف��ة 

�سرائح املجتمع .

غزة- الراأي
وتكنولوجي���  االت�س���الت  وزارة  اأعلن��ت 
خدم���ت  موؤ�س��رات  معظ��م  اأن  املعلوم���ت، 
االنرنت وا�سلت منوه� خالل الربع االول من 

ع�م 2017 .
وق�ل��ت ال��وزارة يف تقري��ر له��� :" اإن ن�سب��ة 
النم��و يف العدد االإجم���يل مل�سركي االنرنت 
يف  116793م�س��رك  لي�سب��ح   23% بلغ��ت 
نه�ية الربع االول م��ن ع�م 2017 مق�رنة مع 
94958 م�س��رك يف نه�ي��ة الربع االول من 
م��ع ع���م 2016 ، و بن�سب��ة %4.5 مق�رنة مع 

الربع الرابع من ع�م 2016 ".  
واأو�سح التقرير اأن هذا النمو تزامن مع زي�دة 
 Backbone يف اإجم���يل �سع��ة االنرن��ت
بن�سب��ة %35.8 حي��ث بلغت �سع��ة االنرنت 
32478 ميج��� ب��ت/ ث�ني��ة يف نه�ية الربع 
االول م��ن ع���م 2017 مق�رن��ة م��ع 23921 
ميج��� ب��ت/ ث�ني��ة يف نه�ي��ة الرب��ع االول مع 
ع���م 2016 ، و بن�سب��ة 4 % مق�رنة مع الربع 

الرابع من ع�م 2016.
وبن اأن الربع االول �سهد زي�دة يف �سعة اإجم�يل 
الرب��ط البيني ب��ن ال�سرك�ت امل��زودة خلدم�ت 
االنرنت م��ع �سرك��ة االت�س���الت الفل�سطينية 

حي��ث   31.1% بن�سب��ة   Backhauling
بلغت �سعة خطوط الربط 43550 ميج� بت/ 
ث�ني��ة يف نه�ي��ة الرب��ع االول م��ن ع���م 2017 
مق�رنة مع 33224 ميج��� بت/ ث�نية يف نه�ية 
الرب��ع االول م��ن الع���م 2016، و بن�سب��ة 5.7 
 2016 % مق�رن��ة م��ع الرب��ع الرابع من ع���م 
.  كم��� بين��ت املوؤ�س��رات زي���دة ع��دد م�سرك��ي 
الال�سلكي��ة  التقني���ت  ب��ستخ��دام  االنرن��ت 
بن�سب��ة تزي��د ع��ن 66.9 % مق�رنة م��ع نه�ية 
الرب��ع االول من الع���م 2016، و بن�سبة 12 % 
مق�رن��ة مع الربع الرابع من ع�م 2016 وزي�دة 
تقني��ة  ب��ستخ��دام  االنرن��ت  م�سرك��ي  ع��دد 
خطوط النف���ذ املب��سر BSA بن�سبة 16.6% 
مق�رن��ة مع نه�ية الربع االول من الع�م 2016، 
و بن�سب��ة 3.1 % مق�رن��ة مع الرب��ع الرابع من 

ع�م 2016.
ون��وه التقري��ر اىل اأن مع��دل متو�س��ط �سرعة 
االإنرن��ت يف قط���ع غ��زة و�س��ل اإىل 7 ميج��� 
ب��ت/ ث�ني��ة يف نه�ي��ة الرب��ع االول م��ن ع���م 
2017 حمقق� زي�دة قدره� %31.6 مق�رنة 
م��ع 5.32 ميج��� بت/ث�ني��ة يف نه�ي��ة الرب��ع 
االول م��ن 2016 و بن�سبة 6.1 % مق�رنة مع 

الربع الرابع من ع�م 2016.

غزة- الراأي
االت�س���الت  اإدارة  اأ�س��درت 
تقريره���  املعلوم���ت  وتكنولوجي��� 
ع��ن �سهر ابري��ل حيث ق�م��ت دائرة 
احل��سوب و�سي�نة االأجهزة املكتبية 
ب�سي�ن��ة وبرجم��ة )60( ح��س��وب 
اأحب���ر  تعبئ��ة   "51" و  و�سي�ن��ة   ،
�سي�ن��ة   "20"  ، ت�سوي��ر  م�كين���ت 
ف�ك�س ، "60" �سي�نة وتعبئة اأحب�ر 

ط�بع�ت، "10" �سي�نة �سك�نر . 
وق���م ق�سم االإم��داد والتجهيز بعمل 
اأخت���م ، جتديد اأخت���م " 8" ، بينم� 
ق�م ق�سم �سي�نة االأجهزة الال�سلكية 
ب�سي�نة " 40" جه�ز ال�سلكي ، "20" 
�سي�ن��ة   "16" بط�ري���ت  �سي�ن��ة 
 ، مركزي��ة  �سي�ن��ة   "2"  ، ترن���س 
"10" �سي�نة   ، "30" �سي�نة �س�حن 
اأنت��ن ، "2" تركب ان��ن ومركزي�ت ، 

 . ربير  "2" �سي�نة 
واأ�س���رت اإدارة االت�س���الت اأن ق�س��م 
برجمة الال�سلكي ق�م بربجمة " 20 
" جه�ز ال�سلكي ، " 1" برجمة ربير 
، فيم� ق�مت دائرة الربجمة وحتليل 

النظم 

�سي�ن��ة   ،  "  10  " برام��ج  بتنزي��ل 
برام��ج " 15" ، ت�سمي��م برام��ج "3" 
احل��س��وب  �سب��ك�ت  ق�س��م  وق���م   ،
واالنرن��ت ب�سي�ن��ة �سب��ك�ت "20 "، 
ت�أ�سي�س �سبكة "4" و�سي�نة خطوط 

 . "5 " خطوط  نقل   ،"  15"
ق�سم اله�ت��ف واملق��سم تركيب ونقل 
و�سي�ن��ة "25" خ��ط ه�ت��ف داخلي 
وخ�رج��ي ، وق���م ق�س��م مل��ف مل��ف 
مع�مالت اجل��وال ب��ستخراج �سرائح 
واإلغ���ء  تفعي��ل   ،"20" ف�ق��د  ب��دل 
خدم���ت "60" ، مع�م��الت اأخ��رى " 
"30" ،تخفي���س  25" ،نق��ل ملكي��ة 

وزي�دة برامج "55" .
وق���م ق�س��م الدعم الفن��ي "اجلنوب 
 ،  "20" ال�سلك��ي  اأجه��زة  ب�سي�ن��ة 
�سي�ن��ة   ،  "12" بط�ري��ة  �سي�ن��ة 
تركي��ب   ،  "10" ال�سلك��ي  �س�ح��ن 
اأجهزة ويرل�س "2" ، تركيب �سبك�ت 
تركي��ب   ،  "3" هيكلته���،  واإع���دة 
اأنتين��ة هوائ��ي"10" ، تركي��ب خط 
ن��ت "13" ، �سي�ن��ة ك�م��ريات "3" ، 
�سي�ن��ة وبرجم��ة جه���ز ح��س��وب " 

> "2" اإنرنت  خط  متديد   ،"20

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
تصدر تقريرها الشهري

في تقرير الربع االول من عام 2017

"االتصاالت" نسبة النمو في عدد 
مشتركي االنترنت 23%

غزة- الراأي
اأك��دت وزارة العدل، اأن ق��رار الرئي�س اأبو م�زن 
ب�س���أن اإعف�ء املواطن��ن واملكلفن يف املح�فظ�ت 
اجلنوبية اإعف�ء ك�مال من ك�فة ر�سوم اخلدم�ت 
الت��ي تقدمه��� وزارات وموؤ�س�س���ت وهيئ�ت دولة 
فل�سط��ن، مب��� فيه� اخلدم���ت التي تق��دم الأول 
م��رة، واإعف���ء ك�ف��ة مكلف��ي ال�سرائ��ب اإعف���ء 
ك�مال من �سريبة القيمة امل�س�فة على االأن�سطة 
املحلي��ة دف��ع ال�سرائ��ب ور�سوم اخلدم���ت، غري 
ق�نوين وخم�لف ب�سكل وا�سح للق�نون االأ�س��سي 
الفل�سطيني ل�سنة 2003م .  واأو�سحت الوزارة، 
اأن فر���س ال�سرائب والر�سوم وتعديله� واإلغ�ئه� 
وكيفي��ة اعف���ء املواطن��ن م��ن ادائه��� كله��� اأو 
بع�سه��� يك��ون م��ن خ��الل الق�ن��ون وذل��ك عمال 
بن���س امل�دة )88( من الق�ن��ون االأ�س��سي والتي 
والر�س��وم،  الع�م��ة  ال�سرائ��ب  "فر���س  تن���س 
وتعديله��� واإلغ�وؤه���، ال يك��ون اإال بق�ن��ون، وال 
يعف��ى اأح���د م��ن اأدائه� كله��� اأو بع�سه���، يف غري 
االأح��وال املبين��ة يف الق�ن��ون" . وق�ل��ت:" اإن 
ه��ذه املرا�سيم والق��رارات الهدف منه��� �سن�عة 
االزم���ت ون�س��ر الفو�س��ي عك���س م��� ي�س��رح به 
ق���دة ال�سلطة م��ن اأن هذه الق��رارات واملرا�سيم 
هدفه��� التخفي��ف ع��ن غ��زة وح�س�ره��� واإنه�ء 
االنق�س���م".    يذكر اأن مر�سوم الرئي�س ا�ستثني 
م��ن ال�سرائب املفرو�سة عل��ى ال�سلع واخلدم�ت 
امل��وردة للقط���ع والت��ي تتح�سل عليه��� ال�سلطة 
كم��� ا�ستثن��ي املر�س��وم االعف���ء م��ن ال�سرائ��ب 
التي حت�سل عليه��� ال�سلطة ومنه� �سريبة البلو 
و�سرائ��ب اخري مم� يدل��ل ان املو�سوع ي�أتي يف 
اط�ر املن�كفة ال�سي��سي��ة وت�سديد احل�س�ر علي 

غزة ال التخفيف .

" العدل": قرار اإلعفاء 
الضريبي يأتي ضمن 
المناكفات السياسية


