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غزة- الراأي- اأالء النمر
الأول م��رة يجري انتخ��اب رئي�س 
املكتب ال�سيا�س��ي حلرك��ة حما�س 
م��ن غزة يف خطوة غري م�س��بوقة، 
فق��د ح��از ف��وز اإ�س��ماعيل هني��ة 
الذي ح�سل عل��ى اأغلب االأ�سوات 
مبن�س��ب رئي���س املكت��ب ال�سيا�سي 
ترحي��ب  عل��ى  حما���س  حلرك��ة 

ف�سائلي و�سعبي وا�سع.
هني��ة  اإ�س��ماعيل  ت��ويل  وياأت��ي 
ومعق��دة،  ع�س��يبة  مرحل��ة  يف 
خ�سو�س��ا خالل الهجمة ال�سر�سة 
"حما���س"  له��ا  تتعر���س  الت��ي 
م��ن اأط��راف خمتلف��ة يف الوق��ت 
ا�ست��داد  م��ع  بالتزام��ن  الراه��ن، 
وق��ع  عل��ى  غ��زة  يف  االأزم��ات 

اإجراءات ال�سلطة �سدها.

الظ��رف ال�سيا�س��ي الدقي��ق الذي 
احلالي��ة،  املرحل��ة  خالل��ه  مت��ر 
االأ�سب��وع  احلرك��ة  اأ�س��درت  اإذ 
املا�سي وثيقتها اجلديدة و�سفتها 
ميك��ن  م��ا  �ست�س��كل  باملف�سلي��ة، 
اأم��ام  طري��ق  خريط��ة  اعتب��اره 
مكتبه��ا ال�سيا�س��ي اجلدي��د خالل 

املرحلة املقبلة.
بعد الوثيقة

ويف طريق ا�ست��الم هنية لرئا�سة 
احلرك��ة حام��ال يف يدي��ه امللفات 
بحوزت��ه  كان��ت  الت��ي  الثقيل��ة 
اأثن��اء قيادت��ه للحرك��ة يف غزة، 
وي�س��اف اإليه��ا مهم��ات اأثق��ل على 
كان��ت  احلرك��ة،  رئا�س��ة  مكت��ب 

لل�سغوط��ات  حم��ال 
عل��ى  ال�سيا�سي��ة 

معبر رفح .. أبوابه صدأة من 
إغالقاته المتكررة

غزة- الراأي- اأالء النمر
ب�سبب��ه يتاأخ��ر الطالب عن 
جامعته، وميتنع املغرتب من 
دخ��ول وطنه للق��اء اأقاربه 
الفائ��ز  ويحتج��ز  وذوي��ه، 
الذي م��ن املفرت�س اأن يكّرم 
متي��زه على م�ست��وى العامل، 
فر�س��ة  ال�ساع��ر  يج��د  وال 
م�سابق��ات  يف  للخو���س 
اأع��دت الأمثال��ه، اإذ ال ميكن 
�س��راح  يطل��ق  اأن  للمواه��ب 
حريتها الإكم��ال طريقها يف 
اخلارج والع��ودة من جديد، 
ه��ي نقاط خمت�سرة عن كل 
مب��دع متنع��ه غ�س��ة "معرب 
رف��ح" م��ن اأن ي��رى نف�سه يف 
اخلارج ليثبت اإبداعه رغما 
ع��ن احل�س��ار املفرو�س على 

قطاع غزة.
الفل�سطيني��ن  اآالف 
العالق��ن يف قط��اع غزة من 
االإن�ساني��ة  احل��االت  ذوي 
واملر�سى والطالب واأ�سحاب 
االإقام��ات بات��وا ي�سطف��ون 
�سمن قوائ��م االنتظار، لعل 
فر�س��ة متكنه��م م��ن ال�سفر 
عرب معرب رف��ح الربي الذي 
تغلق��ه ال�سلط��ات امل�سري��ة 
طيل��ة الع��ام وال تفتحه اإال 

الأيام معدودات.
فم��ع كل حدٍث اأمن��ي �سمال 
�سيناء تتفاق��م اأزمة اإغالق 
ال��ذي  ال��ربي،  رف��ح  مع��رب 

املتنف���س  ُيع��د 
ل��دى  الوحي��د 
للعامل  الغزي��ن 

أبرز انتهاكات 
االحتالل في مدينة 

القدس منذ بداية العام

صحفيو غزة .. 
معبر رفح يلتهم عليهم 

الفرح
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ملفات ثقيلة بانتظار
 قائد حماس الجديد

بقرار ُمسيس..
 صحة رام اهلل توقف توريد 

الدواء والحليب لغزة

إقامة جبرية تفرضها حكومة الحمد اهلل على إعمار غزة
حولت الماليين من أموال المانحين لميزانيتها..

غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
تعي���س االآالف من العائالت الفل�سطينية يف قطاع غزة املحا�سر منذ 
اأك��ر من 11 عام��ا متوا�سلة، اأو�ساع��ا ان�ساني��ة واقت�سادية �سعبة 
وقا�سي��ة خا�س��ة بع��د ت�سردها م��ن منازلها عق��ب الع��دوان االأخري 
�سيف 2014 . وحت��اول حكومة رامي احلمدهلل ب�سط �سلطتها على 

قطاع غ��زة ومتابعة �سوؤون اإعادة االإعمار ومعاجلة ق�ساياه بنف�سها 
دون تدخل من اأي اأحد، االأمر الذي يوؤكد اأنها �سببا رئي�سيًا بتعطيل 
تنفي��ذ م�ساري��ع اإع��ادة اإعم��ار قط��اع غ��زة واإدخ��ال م��واد البن��اء، 
رغ��م تلقيه��ا اأم��واال الإعادة االعم��ار، ورغ��م اأن ما حت�سل��ه من منح 
وم�ساعدات مالية مر�سود لالأرا�سي الفل�سطينية ككل مبا فيها قطاع 

غ��زة املحروم من هذه االأموال. كم��ا فر�ست ال�سلطة ح�سارًا حمكما 
عل��ى التفا�سيل والبيانات املالي��ة وباتت تتعامل مع املوازنة بدرجة 

عالي��ة م��ن ال�سري��ة يف ظ��ل غي��اب الرقاب��ة، 
االي��رادات  ح��ول  تفا�سي��ل  اأي��ة  تن�س��ر  وال 
11وامل�سروف��ات التف�سيلية للمحافظات. 10000 
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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 

نوب��ات ت�سنج وعدم القدرة على الكالم 
.. ال تنتب��ه ملن حوله��ا.. وال ت�ستجيب 
ملن��اداة اأي اأح��د اأو اأي موؤث��ر خارجي، 
تقي��م  ال   .. نف�سه��ا  عل��ى  منكم�س��ة 
ات�س��اال ب�سريا وا�سطراب يف ال�سلوك، 
تق��وم بح��ركات غ��ري هادف��ة و�سديدة 
احل�سا�سي��ة لل�س��وء وال�س��وت .. ه��ذه 
ج�س��د  يف  اجتمع��ت  جميعه��ا  االآالم 
الطفل��ة �سريف��ة نا�سر م��ن قطاع غزة 
ال��ذي حال احل�سار واإغ��الق معرب رفح 
من �سفرها مل�سر من اأجل احل�سول على 

العالج الالزم لها.

استوطن المرض جسدها
وتع��اين الطفل��ة م��ن مر���س التوح��د 
اكت�س��ف  حي��ث  الدماغ��ي،  وال�سل��ل 
والداه��ا مر�سه��ا من��ذ ثالث��ة �سه��ور، 
فذه��ب به��ا اإىل امل�س��ايف بغ��زة، ولك��ن 
االأطب��اء اأكدوا اأن عالجها من االأف�سل 
اأن يك��ون خ��ارج القط��اع، وحتدي��دا يف 

جمهورية م�سر العربية.

يقول والد الطفلة اأبو نا�سرال�سوير:" 
اإن طفلت��ي ال تن��ام وال مت�س��ي ودائم��ا 
حال��ة  م��ن  وتع��اين  امل��زاج  ع�سبي��ة 
باإر�س��ال  وقمن��ا  امل��خ،  يف  ارجت��اج 
تقاريره��ا اإىل اأح��د امل�س��ايف يف م�س��ر، 
وقال��وا باأن��ه ال مانع م��ن ا�ستقبالها من 
اأجل الع��الج"، مو�سحا اأن اإغالق املعرب 
لفرتات طويلة يح��ول دون �سفر ابنته 

التي تفاقمت معاناتها ب�سبب املر�س.
وتنتظ��ر الطفل��ة �سريفة مث��ل غريها 
م��ن اآالف املر�سى يف قط��اع غزة، املوت 
يف اأي حلظ��ة ب�سب��ب اإغ��الق معرب رفح 
ال��ربي منذ اأ�سه��ر طويل��ة، يف وقت مل 
يفت��ح في��ه �سوى م��ن ثالثة اأي��ام فقط 
لدخ��ول العالق��ن من اجلان��ب امل�سري 

فقط.
وبالرغ��م م��ن اأن وال��د �سريف��ة اأموره 
املادي��ة جي��دة، اإال اأنه ي�سع��ر باحلزن 
اإىل  نظ��ر  كلم��ا  ال�سديدي��ن  وال�سي��ق 
طفلت��ه ال��ذي حرمه��ا املر���س م��ن اأن 
تعي���س طفولته��ا مث��ل باق��ي اأ�سقائها، 

يف وق��ت اأهلكت في��ه امل�سكنات ج�سدها 
ال�سغ��ري ك��ي ته��داأ م��ن ثورته��ا الت��ي 
تاأت��ي فج��اأة ب�سب��ب تعر�سه��ا لكهرباء 
زي��ادة ت�سك��ن ذل��ك اجل�س��د ال�سئي��ل، 
احلائ��ط  بج�سده��ا  ت�س��رب  فتجده��ا 
معلنة ثورته��ا على املر�س الذي انتهك 

طفولتها.
وال تع��ي الطفل��ة اأي ت�س��رف تقوم به 
وال تدرك االأ�سخا�س املحيطن بها وال 
تتعرف عل��ى والديها وال تعرفهم، فقد 
اأفقدها املر�س اخلبيث حرية احلركة 
والتنق��ل والف��رح واللعب م��ع االأطفال 
يف مث��ل �سنه��ا، اأو التاأقلم مع جو املنزل 

الذي ال تعرف عنه �سيء.

بانتظار معبر رفح
ع��الج  يف  االأب  حم��اوالت  كل  ب��اءت 
ابنته ال�سغ��رية يف قطاع غزة املحا�سر 
ملوؤ�س�س��ة  فتوج��ه  الذري��ع،  بالف�س��ل 
فل�سطن امل�ستقبل كما توجه الأكر من 
مرك��ز يهتم برعاي��ة اأطف��ال التوحد، 

لك��ن ج��اءت النتائج باأن��ه ال يوجد لها 
رعاي��ة، كونها تعاين م��ن �سلل نهائي يف 
الدم��اغ واحلرك��ة اأي�س��ا، واأن الرعاية 
يف تل��ك املوؤ�س�س��ات يقت�س��ر فق��ط على 

عالج اأمرا�س التوحد بدون ال�سلل.
ويعم��ل اأب��و نا�س��ر موظف��ا يف �سرط��ة 
غ��زة، وحالت��ه املادي��ة مي�س��ورة، وكل 
م��ا يتمن��اه اأن يت��م فت��ح مع��رب رفح كي 
م�س��ر،  يف  ابنت��ه  ع��الج  ل��ه  يت�سن��ى 
موجه��ا منا�سدة لدول��ة م�سر ال�سقيقة 
وللقيادة امل�سرية ب�سرورة النظر بعن 
الراأف��ة والرحمة للمر�س��ى واحلاالت 
االن�ساني��ة بغ��زة، خا�س��ة واأن ابنت��ه 

تزداد معاناتها �سوءا يوما بعد يوم.
واإىل جان��ب الطفل��ة �سريف��ة، يوج��د 
هن��اك اأك��ر م��ن ع�سرين األ��ف مواطن 
فل�سطين��ي عالق��ن يف قط��اع غ��زة من 
اأ�سح��اب احل��االت االإن�ساني��ة بحاجة 
ما�س��ة اإىل ال�سف��ر يف ظ��ل اأط��ول مدة 
الإغ��الق مع��رب رف��ح من��ذ بداي��ة العام 

احلايل.

وكان��ت ال�سلط��ات امل�سرية ق��ررت فتح 
مع��رب رفح ملدة 4 اأيام ب��دءا من ال�سبت 
يف اجت��اه واحد لع��ودة العالقن فقط، 
غ��ٍد  لي��وم  املع��رب  عم��ل  متدي��د  بع��د 

الثالثاء.
وال زال اإغ��الق معرب رفح ال��ربي اأ�سهر 
ي�س��كل  قليل��ة  اأي��ام  وفتح��ه  طويل��ة 
هاج�س��ا لدى املواطن��ن يف قطاع غزة، 
الذي��ن هم بحاجة ما�س��ة لل�سفر �سواء 
للع��الج اأو الدرا�س��ة، واأ�سب��ح فتح تلك 
البواب��ة يرتب��ع عل��ى عر���س االأزم��ات 
الت��ي يع��اين منه��ا ه��وؤالء، باعتباره��ا 
االأك��ر تاأث��ريا يف حياته��م اليومي��ة، 
وك��ون حل تل��ك االأزمة مدخ��اًل الإنهاء 
كافة االأزمات التي يعاين منها القطاع.
وميثل مع��رب رفح �سريان احلياة ل�سكان 
النج��اة  �سبي��ل  ويعت��رب  غ��زة،  قط��اع 
الوحي��د ملئ��ات املر�س��ى الذي��ن يعانون 
م��ن م�س��اكل �سحي��ة تتطل��ب �سفره��م 
ال�ستكم��ال م�سواره��م العالج��ي خارج 

قطاع غزة.

الطفلة ناصر تصارع المرض بانتظار المرور عبر معبر رفح
غزة- الراأي- فل�سطن عبد الكرمي

االأرب��ع  عمره��ا  يتج��اوز  ال 
االأمرا���س  حرمته��ا  �سن��وات، 
التي اقتحم��ت ج�سدها ال�سئيل 
وال�سغ��ري م��ن كل �س��يء جمي��ل، 

واأ�سكنته��ا  طفولته��ا  اأفقدته��ا 
حال��ة �سك��ون ال تع��ي معه��ا م��ن 
يحيط به��ا، والدها.. والدتها.. 
اأ�سقائه��ا، تنا�س��ت م��ع ظروفه��ا 
زاد  وم��ا  طفل��ة،  اأنه��ا  املر�سي��ة 

الطن بل��ة اأن اإغ��الق معرب رفح 
ال��ربي فاقم من اأملها، فمر�سها ال 
يوجد له عالج يف القطاع ب�سبب 
احل�سار ال��ذي اأقام حدوده منذ 

عاما.  11
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غزة- الراأي- اأالء النمر
الأول مرة يجري انتخاب رئي�س املكتب ال�سيا�سي 
حلركة حما�س من غزة يف خطوة غري م�سبوقة، 
فق��د حاز فوز اإ�سماعيل هني��ة الذي ح�سل على 
اأغلب االأ�سوات مبن�س��ب رئي�س املكتب ال�سيا�سي 
حلرك��ة حما�س عل��ى ترحيب ف�سائل��ي و�سعبي 

وا�سع.
وياأت��ي تويل اإ�سماعيل هنية يف مرحلة ع�سيبة 
ومعق��دة، خ�سو�سا خالل الهجمة ال�سر�سة التي 
تتعر���س لها "حما���س" من اأط��راف خمتلفة يف 
الوقت الراهن، بالتزامن مع ا�ستداد االأزمات يف 

غزة على وقع اإجراءات ال�سلطة �سدها.
الظ��رف ال�سيا�س��ي الدقي��ق ال��ذي مت��ر خالل��ه 
املرحل��ة احلالية، اإذ اأ�س��درت احلركة االأ�سبوع 
املا�س��ي وثيقتها اجلدي��دة و�سفته��ا باملف�سلية، 
�ست�س��كل ما ميك��ن اعتباره خريط��ة طريق اأمام 
مكتبها ال�سيا�سي اجلديد خالل املرحلة املقبلة.

بعد الوثيقة
ويف طريق ا�ستالم هنية لرئا�سة احلركة حامال 
يف يدي��ه امللف��ات الثقيل��ة الت��ي كان��ت بحوزته 
اأثن��اء قيادت��ه للحرك��ة يف غزة، وي�س��اف اإليها 
مهمات اأثق��ل على مكتب رئا�س��ة احلركة، كانت 
حمال لل�سغوطات ال�سيا�سية على احلركة خالل 

ال�سنوات املا�سية.
حتري��ر  ورئي���س  ال�سيا�س��ي  والكات��ب  املحل��ل 

�سحيفة الر�سالة و�سام عفيفة اأ�ساد بالرتحيب 
الوا�س��ع ال��ذي �سهدت��ه ال�ساح��ة الفل�سطيني��ة 
بانتخ��اب اإ�سماعي��ل هنية رئي�س��ا ملكتب حما�س 
ال�سيا�س��ي خلفًا عن خال��د م�سعل، والذي نبع من 
طبيعة العالقات املميزة ب�سفته قيادي كبري مع 

ف�سائل املقاومة والعمل الوطني.
ويتمتع رئي�س املكت��ب ال�سيا�سي اجلديد حلركة 
حما���س بعالق��ات ودي��ة وا�سع��ة عل��ى ال�سعيد 
املحل��ي بالف�سائ��ل الفل�سطينية وعل��ى ال�سعيد 
الدويل االإقليمي، حيث يقع على عاتقه ترميم 
العالق��ات الدولي��ة مب�س��ر وت�سحي��ح وجه��ات 
النظ��ر الدولية املتعلق��ة بقطر وتركي��ا وبقية 

الدول ح�سب عفيفة.
وعق��ب عفيف��ة بن��ربة اإيجابي��ة عل��ى انتخاب 
هني��ة رئي�س��ا حلما�س، واأنه��ا �ست�س��ود حالة من 
الفل�سطيني��ة  الف�سائ��ل  اأوا�س��ط  يف  التف��اوؤل 
الحتكاكه ب�س��كل مبا�سر م��ع الق�سايا املتجددة 
يف امليدان الفل�سطيني وهو خيار يحوز على ثقة 

وتاأييد وترحيب ملحوظ.
وثيقته��ا  اإع��الن  حما���س  حرك��ة  وتعم��دت 
املف�سلي��ة قب��ل اإع��الن ت��ويل رئي�سه��ا اجلدي��د 
خلف��ا ع��ن خال��د م�سعل، حي��ث قال عفيف��ة اأن 
امللف��ات الت��ي تقع عل��ى عاتق الرئي���س اجلديد 
كبرية يف اإمتام ملف امل�ساحلة املتعطل منذ اكر 
م��ن ع�س��رة اأع��وام، وكذل��ك ا�ستنها���س احلالة 
ف�سائل��ي،  انق�س��ام  ت�سه��د  الت��ي  الفل�سطيني��ة 

وكذل��ك علي��ه التفاعل ب�س��كل مبا�س��ر مع ملف 
احل�سار املفرو�س على قطاع غزة.

وتاب��ع عفيفة اأنه ال �سك اأن املرحلة التي توىل 
فيه��ا هنية ه��ذا املن�س��ب تتزايد فيه��ا االأزمات 
وتتحد العقبات اأمام حركة حما�س، كما يزداد 
خن��اق احل�س��ار عل��ى الق�سي��ة الفل�سطيني��ة يف 

م�سروع لت�سفيتها ودهورة االأو�ساع اأكر.

قيادة شاملة
والكات��ب  ال��وزراء  لرئا�س��ة  ال�ساب��ق  امل�ست�س��ار 
ال�سيا�س��ي يو�س��ف رزق��ة ق��ال اإن اختي��ار هنية 
لرئا�س��ة احلرك��ة ج��اء يف وقت ع�سي��ب ومعقد 
ج��دا، فاالنق�س��ام الفل�سطين��ي م��ا زال قائم��ا، 
وامل�ساحن��ات بن فتح وحما�س ه��ي على اأ�سدها، 
والرئي���س عبا�س يعمل عل��ى حما�سرة غزة من 
خ��الل القرارات االأخرية، الت��ي م�ست الرواتب، 

والكهرباء، واملياه، واأخريا ال�سرائب.
وتاب��ع رزق��ة اأن هنية يتوىل من�سب��ه واحل�سار 
ي�ست��د عل��ى �س��كان غزة، ومع��رب رف��ح مغلق منذ 
فرتة طويلة، وحالة البطالة تتفاقم، واالأوراق 
الت��ي متتلكها حما�س يف مواجه��ة هذه امل�ساعب 

قليلة.
وجدن��اه  العرب��ي  الواق��ع  اإىل  نظرن��ا  "اإذا 
واقع��ا ممزقا يبعث عل��ى الرثاء، وي��كاد يبتعد 
ع��ن الق�سي��ة الفل�سطيني��ة، وين�سغ��ل كل بل��د 
ونظ��ام بهموم��ه الداخلي��ة، ومواجه��ة موجات 

االإره��اب، والتدخالت اخلارجي��ة، بينما تعي�س 
ب��ن  علوه��ا  واإن  اأوقاته��ا،  اأزه��ى  )اإ�سرائي��ل( 

الدول علو كبري" ح�سب الكاتب رزقة.
املكت��ب  رئي���س  م��ن  باملطل��وب  رزق��ة  واأدىل 
ال�سيا�سي حلرك��ة حما�س اجلديد املطلوب، وهو 
اأن يق��ود �سفينة حركة حما���س يف الداخل ويف 
اخل��ارج يف ظل هذه االأو�س��اع ال�سعبة واملعقدة، 
واأح�س��ب اأن له خربة يف القيادة يف هذه الظلمة 
املعتمة، فقد مار�س قيادة حما�س يف اإقليم غزة 
لف��رتة طويلة اأك�سبت��ه حنك��ة �سيا�سية جيدة، 
وه��و يف احلقيقة قريب من كل ق��ادة الف�سائل، 
ب��ل وقريب من ال�سعب، ويتمت��ع بعالقات جيدة 
م��ع اجلمي��ع. ندع��و اهلل اأن يوفق��ه يف من�سب��ه 
اجلدي��د، واأن يتمك��ن م��ن جم��ع اأبن��اء احلركة 
م��ن خلفه، واأن يجد معادل��ة ما الإنهاء االنق�سام 
والتفاه��م م��ع حركة فت��ح، مبا يخف��ف احل�سار 

عن ال�سعب ويعيد اللحمة لوطننا اجلريح.
باأي��ام  �سبقت��ه  وق��د  حما���س  هني��ة  �سيق��ود 
الوثيق��ة ال�سيا�سي��ة للحرك��ة التي اأعل��ن عنها 
خال��د م�سع��ل، والت��ي حتمل كث��ريا م��ن املرونة، 
وتق��رتب من مطال��ب النظ��ام العرب��ي والدويل 
ح��ن عرف��ت نف�سها باأنه��ا حركة حت��رر وطني، 
تع��ادي االحتالل وال تعادي اليهود الأنهم يهود، 
واأنه��ا تقب��ل التواف��ق الفل�سطين��ي لقي��ام دولة 
فل�سطينية على ح��دود ١٩٦٧م دون اأن يجحف 

هذا بحق عودة الالجئن.

ملفات ثقيلة بانتظار قائد حماس الجديد
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اآالف الفل�سطيني��ن العالق��ن يف قط��اع غ��زة م��ن 
والط��الب  واملر�س��ى  االإن�ساني��ة  احل��االت  ذوي 
واأ�سح��اب االإقامات بات��وا ي�سطفون �سمن قوائم 
االنتظار، لعل فر�سة متكنهم من ال�سفر عرب معرب 
رف��ح الربي الذي تغلقه ال�سلط��ات امل�سرية طيلة 

العام وال تفتحه اإال الأيام معدودات.
فم��ع كل ح��دٍث اأمني �سم��ال �سيناء تتفاق��م اأزمة 
اإغ��الق مع��رب رف��ح ال��ربي، ال��ذي ُيع��د املتنف���س 
الوحي��د ل��دى الغزي��ن للع��امل اخلارج��ي، االأمر 
الذي ي�سكل كارثة اأمام فئات عدة اأبزرها املر�سى 
وطلبة اجلامعات اخلارجية، حيث كانت ال�سلطات 
امل�سري��ة اأعلنت حالة الط��وارئ ملدة ثالثة اأ�سهر 
بعد تفج��ري كني�ستي طنط��ا واالإ�سكندرية اللتان 

اأوقعتا ع�سرات القتلى واجلرحى.

خيبة أمل
واأ�سي��ب م�ساف��رون عالق��ون يف غ��زة بحال��ة م��ن 
االإحب��اط وخيبة االأمل، بع��د م�سي فرتة طويلة 
عل��ى فت��ح املع��رب، وتك��رار ت��ردد �سائع��ات كاذبة 
حول ق��رب فتح��ه دون م�سادر موثوق��ة توؤكد ما 

يتم تداوله.
ويف اجله��ة املقابلة ملعرب رفح يعلق اآالف املواطنن 
على البوابة امل�سرية بانتظار اإدخالهم اإىل غزة، 
وكان املواط��ن حممد ف�س��ل ثالثون عاما قد غادر 
قط��اع غ��زة يف مهمة عمل مل��دة اأ�سبوع��ن، ليعلق 
خالل عودته داخل االأرا�سي امل�سرية بعد اإغالق 
املع��رب، حيث اأطل��ق منا�سدته لل�سلط��ات امل�سرية 

بفتح املعرب كي يتمكن من معانقة اأر�سه وذويه.
اأم��ا املواطن��ة اأم حمم��د ح�س��ن خم�س��ون عام��ا 
والت��ي تعاين م��ن مر���س ال�سلطان، ب��داأت تنا�سد 
هي االأخ��رى اأ�سح��اب ال�سمائر احلي��ة لل�سرورة 
التدخل لفتح معرب رف��ح لتتمكن من العالج داخل 

امل�ست�سفيات امل�سرية.
اأم��ا الطالب اأحم��د �سعد الدين خم�س��ة وع�سرون 
عاما والذي اأ�سيب باالإحباط مع ا�ستمرار اإغالق 
املعرب الذي حرمه م��ن ا�ستكمال تعليمه اجلامعي 
يف ال�سن��ة االأخ��رية ل��ه يف كلي��ة الط��ب باإح��دى 
اجلامع��ات خارج القطاع فه��و مل يتوقع اأن ي�ستمر 
اإغ��الق املع��رب كل ه��ذه امل��دة، وال��ذي يخ�س��ي اأن 
ي�سطر اإىل تاأجي��ل ف�سله الدرا�سي نظرًا لظروف 
غيابه عن الدوام وعدم عودته يف املوعد املحدد.

شريان الحياة
االإدارة العام��ة للمعاب��ر واحل��دود يف غزة قدرت 
ع��دد امل�سجلن يف قوائم ال�سفر باأكر من ع�سرون 
األف حالة م��ن املر�سى والطلبة وحملة االإقامات 

واجلوازات االأجنبية.
ودع��ت وزارة الداخلي��ة واالأمن الوطن��ي ال�سلطات 
امل�سرية لفتح معرب رف��ح باأ�سرع وقت، للتخفيف من 
�سعوبة الظروف االإن�سانية القائمة يف قطاع غزة.

وقال البزم يف ت�سريح �سحفي :"ما زال معرب رفح 
مغلق��ًا منذ اأكر من 60 يومًا عل��ى التوايل، وهذه 
اأطول ف��رتة اإغالق للمعرب خالل ال�سهور الثمانية 
املا�سي��ة، مما زاد من �سعوبة االأو�س��اع االإن�سانية 
يف قط��اع غ��زة"، مو�سح��ا اأن ع��دد امل�سجل��ن يف 
ك�سوفات احلاالت االإن�سانية و�سل اإىل ما يزيد عن 
ع�سري��ن األ��ف حالة من املر�س��ى والطلبة وحملة 
االإقام��ات واجل��وازات االأجنبية داخ��ل القطاع.  
اخلب��ري االقت�س��ادي واملحا�س��ر بجامع��ة االأزهر 
بغ��زة معن رج��ب قال اإن مع��رب رفح يع��د �سريان 
احلي��اة لقطاع غ��زة، فال ب��د له اأن ي�سه��ل عملية 
انتق��ال االأف��راد والب�سائ��ع، حي��ث تاأخ��ذ انتقال 

االأف��راد �س��ورًا متعددة ودواف��ع خمتلة تتمثل يف 
�سفر الطالب اجلامعي��ن للدرا�سة، وتنقل التجار 
لت�سدي��ر املنتج��ات اأو ا�ست��رياد الب�سائ��ع، ف�س��اًل 
ع��ن املر�س��ى الذي��ن يتلق��ون الع��الج يف اخل��ارج.  
وب��ن رجب اأن حركة التنق��ل تاأثر يف االجتاهن 
حي��ث اأن كافة االأفراد يتكب��دون نفقات اإ�سافية، 
ويتحمل��ون م�ساري��ف تاأخ��ر �سفره��م اأو قدومهم 
م��ن واإىل القطاع، منوه��ًا اإىل اأن العالقن تاأخروا 
ع��ن اأعمالهم لعدة اأيام وتغيب��وا عنه، فيتحملون 
م�ساري��ف اإ�سافية، ومنهم من لي���س لديه القدرة 

على حتمل هذه النفقات االإ�سافية.
واأو�س��ح، اأن بع���س التج��ار يحمل��ون ب�سائ��ع تاأخرت 
يف و�سوله��ا وترويجه��ا، وهو ما ي�سبب ل��ه �سرر مادي 
ومعنوي، خا�سًة اأن معرب رفح هو املعرب الوحيد الذي 
يربطنا بالعامل، بخالف معرب "اإيرز"، ويف ظل تزايد 

اأعداد امل�سافرين واملغادرين من واإىل القطاع.
واجلدير بذك��ره اأن عدد اأيام الفت��ح خالل العام 
مل تتجاوز الع�سر اأي��ام، بينما كانت اأيام االإغالق 
ق��د جت��اوزت 106 ي��وم الت��وايل، دون اأن تدي��ر 
ال�سلطات امل�سرية ظهره��ا للحاالت االإن�سانية يف 

قطاع غزة.

مغلق حتى إشعار آخر

معبر رفح .. أبوابه صدأة من إغالقاته المتكررة

غزة- الراأي- اأالء النمر
ب�سبب��ه يتاأخ��ر الطال��ب ع��ن 
جامعت��ه، وميتن��ع املغرتب من 
دخ��ول وطن��ه للق��اء اأقارب��ه 
وذويه، ويحتجز الفائز الذي 
م��ن املفرت���س اأن يك��ّرم متيزه 

على م�ستوى الع��امل، وال يجد 
للخو���س يف  فر�س��ة  ال�ساع��ر 
م�سابق��ات اأع��دت الأمثال��ه، اإذ 
يطل��ق  اأن  للمواه��ب  ال ميك��ن 
�سراح حريتها الإكمال طريقها 
يف اخلارج والعودة من جديد، 

ه��ي نق��اط خمت�س��رة عن كل 
"مع��رب  غ�س��ة  متنع��ه  مب��دع 
رف��ح" م��ن اأن ي��رى نف�س��ه يف 
اخل��ارج ليثبت اإبداع��ه رغما 
ع��ن احل�س��ار املفرو���س عل��ى 

قطاع غزة.
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 -2 افتتاح ما ي�سمى ب�"مطاهر الهيكل" 
)املغط���س( مبنطق��ة الق�س��ور االأموية 
جنوب��ًا  االأق�س��ى  للم�سج��د  املال�سق��ة 
االحت��الل  بلدي��ة  رئي���س  مب�سارك��ة 
ب��ركات  "ن��ري  القد���س  يف  ال�سهيوني��ة 
وع�س��و الكني�ست ال�سهيوني��ة احلاخام 
يه��ودا غليك"وعدد من ق��ادة االأحزاب 

وال�حاخامن.
االحت��الل  حكوم��ة  م�سادق��ة   3-
رف��ع  من��ع  م�س��روع  عل��ى  ال�سهيوني��ة 
امل�سج��د االأق�س��ى وم�ساج��د  االأذان يف 
القد���س وغريه��ا م��ن ال�ساع��ة 11 لياًل 
�سب��اح  م��ن  ال�ساد�س��ة  ال�ساع��ة  حت��ى 

اليوم التايل .
الداخل��ي  االأم��ن  وزي��ر  زع��م   4-
امل�سج��د  اأن  اأردان  جلع��اد  ال�سهي��وين 
االأق�س��ى ه��و جبل الهي��كل واأن��ه املكان 
االأك��ر قدا�سة لل�سع��ب اليهودي وفقط 

لل�سعب اليهودي .
مكان  يف  وم�سجد  مدر�سة  حما�سرة   5-
منطق��ة  يف  املقد�سي��ن  الب��دو  جتم��ع 

اخلان االأحمر ببادية القد�س .
-6 اإغ��الق ب��اب االأ�سباط ومنع طالب 
م��ن  ال�سرعي��ة  املدار���س  وطالب��ات 
الو�سول ملدار�سهم يف امل�سجد االأق�سى .

-7 الك�س��ف ع��ن خمط��ط وخرائط 
هند�سي��ة  وت�سميم��ات  ور�سوم��ات 
تعده��ا جمعي��ة اإلع��اد اال�ستيطانية 
ب�س��كل �سبه �سري ته��دف اإىل حتويل 
بل��دة  اأ�سف��ل  االأنف��اق  �سبك��ة  م�س��ار 
�سل��وان، م��ن مقطع بركة ع��ن �سلوان 
وحتى منطق��ة اأ�سف��ل �ساحة الرباق 
عل��ى م�ستوي��ن م��ن احلفري��ات على 
ط��ول نح��و 750 م��رتا يف كل م�ستوى 
ال�سخ��رة  م�سج��د  الأ�سف��ل  لت�س��ل 

امل�سرفة .
-8 ق��دم وزيران يف حكومة االحتالل 
ال�سهيوني��ة مقرتحًا لتاأ�سي���س �سندوق 
امل�سج��د  )اأي  الهي��كل"  جب��ل  "ت��راث 
 ، قري��ب  وق��ت  يف  الإق��راره  االأق�س��ى( 
وذل��ك ردًا على ق��رار اليون�سكو ال�سادر 
يف �سه��ر اأكتوبر من ع��ام 2016م الذي 
ن���س عل��ى اأن امل�سج��د االأق�س��ى م��كان 
مقد���س خال���س للم�سلم��ن وال عالق��ة 

لليهود به .
-9 اعتق��ال )12( حار�س��ًا من حرا�س 
امل�سج��د االأق�سى للمدد خمتلفة واإبعاد 
ال  حت��ى  امل�سج��د  ع��ن  منه��م  العدي��د 
يعرت�س��وا املغت�سب��ن ال�سهاين��ة الذين 
يدن�س��ون حرم��ة امل�سج��د وقد�سيت��ه ، 
وكذل��ك اإبع��اد املرابط��ن واملرابط��ات 
ومنع تواجده��م يف االأق�سى بعد �سالة 

الع�ساء.
املوؤمت��ر  خ��الل  حلبي��ة  اأب��و  وذك��ر 

االنته��اكات بحق مدينة القد�س واأهلها 
وهي كالتايل:

أواًل : اعتقاالت وإبعادات 
ومنع من السفر

-1 اعتقل��ت ق��وات االحتالل اأكر من 
بينه��م   – مقد�سي��ًا  مواطن��ًا   )141(
)10( �سي��دات و)22( طف��اًل وطفل��ة 
اأق��ل من �س��ّن 18 �سن��ة - بينه��م اأ�سغر 
اأ�س��ري فل�سطيني الطف��ل املقد�سي �ساكر 

االأ�سهب 12 عاًما.
ال�سهيوني��ة  ال�سلط��ات  اأبع��دت   2-
)19( مقد�سي��ُا و )56( فل�سطيني��ًا عن 

القد�س وامل�سجد االأق�سى املبارك ،
 )3( �سف��ر  من��ع  جتدي��د  مت   3-
مقد�سي��ن خل��ارج فل�سط��ن املحتل��ة ، 
وم��ن اأ�سهره��م املرابط��ة يف االأق�س��ى 

خديجة خوي�س .

ثانيًا : الشهداء
ارتق��اء)4( �سهداء من بل��دات القد�س 
مم��ن �ساركوا يف انتفا�س��ة القد�س وهم 
: ال�سهي��د فادي القنرب م��ن جبل املكرب 
وال�سهي��د اإبراهي��م مط��ر 25 عام��ًا من 
جب��ل املك��رب وال�سهي��دة �سه��ام منر 49 
وال�سهي��د  �سعف��اط  خمي��م  م��ن  عام��ًا 
�سهي��ب مو�س��ى م�ساه��رة 21 عام��ًا م��ن 
يرتف��ع  وبذل��ك   ، �سع��د  ال�سي��خ  بل��دة 

عدد ال�سه��داء املقد�سين منذ انتفا�سة 
القد���س اإىل )64( �سهي��دًا بينهم ن�ساء 
واأطف��ال ، وال ت��زال حكومة االحتالل 
ال�سهيوني��ة حتتج��ز جثام��ن ع��دد من 

ال�سهداء املقد�سين .

ثالثًا : نشر سرطان 
االستيطان

-1 طرحت بلدية االحتالل ال�سهيونية 
 )3607( لبن��اء  عط��اءات  القد���س  يف 
مغت�سب��ات  يف  ا�ستيطاني��ة  وح��دة 

�سهيونية يف �سرقي القد�س .
عن  ال�سهيوني��ة  احلكوم��ة  اأعلن��ت   2-
وح��دة   )25000( لبن��اء  خمط��ط 
املغت�سب��ات  يف  جدي��دة  ا�ستيطاني��ة 
ال�سهيوني��ة �سرق��ي القد���س حت��ى عام 

. 2020م 
ال�سهيونية  االحتالل  بلدي��ة  اإعالن   3-
 )17( لبن��اء  خمط��ط  ع��ن  القد���س  يف 
وح��دة ا�ستيطانية يف حي راأ���س العامود 
يف بل��دة �سل��وان جنوب امل�سج��د االأق�سى 
الت��ي �ستعت��رب حج��ر االأ�سا���س الإقام��ة 
ب��وؤرة "معل��وت دافي��د" اال�ستيطاني��ة يف 
ه��ذا احلي ، حيث �سي�س��ل عدد الوحدات 
اال�ستيطانية فيها اإىل )104( وحدات .
والبناء  التخطي��ط  جلن��ة  تبح��ث   4-
التابع��ة لبلدي��ة االحت��الل ال�سهيوين 
امل�سادق��ة عل��ى بن��اء )390( وح��دة 

�سكني��ة ا�ستيطانية يف منطقة �سعفاط 
و�س��ط القد���س - موزع��ة عل��ى النح��و 
الت��ايل : )170( وح��دة يف مغت�سب��ة 
يف  وح��دة  و)220(  �سلوم��و  رام��وت 
مغت�سب��ة راموت وكذلك امل�سادقة على 
بناء كني���س يهودي ورو�س��ة اأطفال يف 

املنطقة نف�سها .
القد���س  يف  االحت��الل  بلدي��ة   5-
لبن��اء  خمط��ط  تنفي��ذ  يف  �سرع��ت 
)1300( غرف��ة فندقية وجتارية يف 

بلدة جبل املكرب .
ال�سهيوني��ة عن  اأعلن��ت احلكوم��ة   6-
م�سروع الإقام��ة )12( م�سنع��ًا جديدًا 
يف املنطق��ة ال�سناعي��ة ببل��دة قلندي��ا 
�سم��ال القد���س عل��ى م�ساح��ة )100( 
خمط��ط  ع��ن  اأعلن��ت  كم��ا   ، دومن 
ا�ستيط��اين جدي��د يف مغت�سب��ة معاليه 
ادومي��م حتت اإ�س��راف وزارة املوا�سالت 
ال�سهيوني��ة والذي �سيقام على م�ساحة 

)100( دومن .

رابعًا : هدم منازل
يف  االحت��الل  �سلط��ات  نف��ذت   1-
القد���س اأك��ر م��ن )40( عملية هدم 

ملن�ساآت �سكنية وزراعية وحيوانية .
-2 هدمت بلدية االحتالل ال�سهيونية 
يف القد���س )65( وح��دة �سكني��ة ، كما 
مواطن��ن   3 البلدي��ة  ه��ذه  اأج��ربت 

مقد�سين بهدم منازلهم باأيديهم .
به��دم  االحت��الل  �سلط��ات  ه��ددت   4-
)1600( من��زاًل يف القد���س ، ووزع��ت 
جب��ل  ح��ي  يف  ه��دم  اأم��ر   )85( نح��و 

املكرب.
وحي��ى اأب��و حلبي��ة االأ�س��رى يف �سجون 
اأ�س��رى  مقدمته��م  ويف  االحت��الل، 
القد�س وهم يخو�س��ون معركة االأمعاء 
اخلاوية مع هذا االحتالل الغا�سم لنيل 

حقوقهم منه .
املقد�سي��ن  الأهلن��ا  التحي��ة  ووج��ه 
اأر�سه��م  وعل��ى  منازله��م  يف  املرابط��ن 
ويف امل�سج��د االأق�س��ى وعل��ى �سمودهم 
البط��ويل يف مواجهة العدوان املتوا�سل 
عليه��م وعل��ى امل�سج��د االأق�س��ى وعل��ى 
اأر�سه��م ومنازله��م نياب��ة ع��ن ال�سع��ب 
االأم��ة،  وع��ن  ال�ساب��ر  الفل�سطين��ي 
ه��ذا  يف  اال�ستم��رار  اإىل  ودعاه��م 
ال�سمود والتحدي لالحتالل ال�سهيوين 
ومواجه��ة خمططاته الهادف��ة لتهويد 
املدينة املقد�سة وطم�س معاملها واآثارها 

االإ�سالمية وامل�سيحية .
اليون�سك��و  منظم��ة  ق��رارات  وثم��ن 
املثبت��ة للحق��وق ال�سرعي��ة واالأ�سيلة 
يف امل�سج��د االأق�س��ى والقد���س والت��ي 
كان اآخره��ا الق��رار ال�س��ادر ع��ن هذه 
الع��ام  م��ن  اأكتوب��ر  �سه��ر  املنظم��ة يف 
املا�س��ي 2016م الذي اعت��رب امل�سجد 
االأق�سى مكان مقد�س خا�س بامل�سلمن 
وال ارتب��اط لليه��ود في��ه ال من قريب 
وال م��ن بعي��د ، والق��رار االأخ��ري الذي 
يوؤكد عل��ى اأن مدينة القد���س ب�سقيها 
الغرب��ي وال�سرقي مدني��ة حمتلة واأن 
اأي اإجراءات للع��دو ال�سهيوين املحيل 

فيها تعد باطلة .
ودعا املجل�س االأمن الدويل وموؤ�س�سات 
الإجب��ار  املتح��دة  االأمم  منظم��ة 
االحت��الل لالن�سي��اع لقرارته��ا والتي 
ال�س��ادر   2334 رق��م  الق��رار  منه��ا 
موؤخ��رًا وال��ذي يعت��رب اأن اال�ستيطان 
الفل�سطيني��ة  االأر���س  يف  ال�سهي��وين 
املحتل��ة وباالأخ���س يف القد���س باطل 
وال ب��د م��ن وقف��ه الأن��ه يلته��م ه��ذه 

االأر�س املحتلة .
وطالب اأبو حلبية ال�سعب الفل�سطيني 
واأطفال��ه  ون�سائ��ه  و�سيب��ه  ب�سباب��ه 
االحت��الل  مقاوم��ة  يف  باال�ستم��رار 
يف القد���س ويف االأر���س الفل�سطيني��ة 
انتفا�س��ة  يف  اال�ستم��رار  خ��الل  م��ن 
مواجه��ة  يف  واال�ستم��رار  القد���س 
خمطط��ات ه��ذا االحت��الل ال�سهيوين 
واالعت��داء  االأر���س  لنه��ب  الغا�س��م 
عل��ى املقد�س��ات وخا�سة عل��ى امل�سجد 

االأق�سى املبارك .

أبرز انتهاكات االحتالل في مدينة القدس منذ بداية العام
غزة- الراأي

�ستعر���س رئي�س جلن��ة القد�س يف 
الفل�سطين��ي  الت�سريع��ي  املجل���س 
النائ��ب اأحم��د اأب��و حلبي��ة اأب��رز 
االنتهاكات االإ�سرائيلية يف القد�س 
للرب��ع االأول م��ن الع��ام احل��ايل.  
وذك��ر اأب��و حلبي��ة خ��الل موؤمت��ر 
�سحف��ي ، االنتهاكات بحق امل�سجد 

االأق�س��ى املب��ارك وحميط��ه وهي 
كالت��ايل:  -1 و�سل عدد مقتحمي 
امل�سج��د االأق�س��ى املب��ارك خ��الل 
ه��ذه الفرتة اإىل نح��و )6920( ، 
بينهم )4565( مغت�سبًا �سهيونيًا 
 ، �سهيوني��ًا  طالًب��ا  و)1187(   ،
و)518( عن�س��رًا ع�سكرّيًا واأمنيًا 
�سهيوني��ًا – هذا طبعًا غري عنا�سر 

ال�سرطة ال�سهيوني��ة الذين كانوا 
يقتحمون االأق�س��ى يوميًا حلماية 
 - ال�سهاين��ة  املقتحم��ن  ه��وؤالء 
وقد و�س��ل ع��دد املقتحمن خالل 
اأو م��ا ي�سّم��ى  االأعي��اد اليهودي��ة 
�سه��ر  يف  لوح��ده  الف�س��ح  ب�عي��د 
اإبري��ل املا�سي اأك��ر من )2373( 

مغت�سبًا �سهيونيًا .
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غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع
يحّل �سهر رم�سان املبارك على مواطني قطاع غزة وهم 
مثقلون بالهموم وامل�ساكل التي اأرهقت كاهلهم، ال �سيما 

اأزمة الرواتب، وما ي�ساحبها من ركود يف االأ�سواق.
يدور احلديث بن املواطنن ع��ن ا�ستقبال �سهر ال�سوم 
ال��ذي ياأتي يف ظل ارتفاع درجات احل��رارة التي تزيد 
يوم��ًا بع��د ي��وم، ومبوظف��ن حمروم��ن م��ن رواتبه��م، 
وبح�سار ظ��امل، ومعابر مغلقة، وم��ا يزيد عن ذلك هو 
ا�ستم��رار اأزمة انقط��اع التيار الكهربائ��ي، االأمر الذي 
يزيد �سعوبة عليه��م، ويجعل البع�س يظهر تذمره من 

ذلك.
فاأ�س��واق قطاع غ��زة تتزين يف هذه االأي��ام باأبهى حلة 
يف حال��ة من البهج��ة املنقو�س��ة ا�ستع��دادًا ال�ستقبال 
�سه��ر رم�س��ان الف�سي��ل، الذي ي��زداد اإقب��ال املواطنن 
فيه على �س��راء احلاجيات الالزمة قبيل قدومه، فيما 
�س��رع التج��ار والباعة بعر���س اأجود اأن��واع منتجاتهم 
للمواطن��ن على اأمل اأن يكون �سهرا فيه اخلري والربكة 
م��ن اأج��ل اإنهاء حلق��ات احل�س��ار واالإغ��الق املفرو�سة 

عليه منذ اأعوام ثمانية م�ست.
املواط��ن من��ري املغرب��ي يق��ول اإن احتياج��ات اأ�سرت��ه 
طيل��ة �سهر رم�س��ان كثرية، وم��ع وجود اأزم��ة الرواتب 
اأ�سب��ح غري قادر على تلبيتها كافة، م�سريًا اإىل اأن اأزمة 
الكهرب��اء اعتاد عليه��ا املواطنون مع ق��دوم املنا�سبات 
الديني��ة واالجتماعي��ة قائ��اًل ب�سخري��ة: "متع��ودة 

دميًا".
وي�سي��ف خ��الل حديث��ه ل��� "ال��راأي": "وبالرغ��م من 
املعان��اة اليومي��ة فاإنن��ا نحمد اهلل عل��ى كل �سيء فهذا 
قدرن��ا ون�سيبنا ويجب علينا اأن نر�سى مهما كلفنا ذلك 
م��ن �سعاب"، م�سددًا على اأن ال�سع��ب الفل�سطيني اعتاد 

عل��ى اأزمة الكهرباء حتى م��ع قدوم املنا�سبات الدينية 
واالجتماعية.

ومن جانب��ه، عرب املواطن اأحمد الك��ردي عن ا�ستيائه 
مل��ا مي��ر به القط��اع من ظ��روف �سعب��ة، نتيج��ة اإغالق 
املعاب��ر واالأنفاق، م�سريًا اإىل اأن هناك الكثري من ال�سلع 

والب�سائع غري املتوفرة.
اأما التاجر اأبو اأ�سامة جربيل فاأكد ل�"الراأي" اأن هناك 
�سعف��ا �سديدا يف اإقب��ال املواطنن عل��ى ال�سلع، قائاًل: 
"هذا ال�سعف امللمو�س مل ن�سهده يف ال�سنوات ال�سابقة 
وذل��ك ب�سبب احل�سار واالأج��واء ال�سعبة التي يعي�سها 

قطاع غزة".
وي�سري اإىل اأن الو�سع االقت�سادي املتدهور الذي يعاين 
منه قطاع غزة ل��ه دور كبري على  املواد الغذائية التي 
�ستنع��دم يف ال�س��وق نتيج��ة احل�س��ار وع��دم دخوله��ا 

للبالد.
ويبن التاجر اأ�سع��د عا�سور والذي يدير حماًل جتاريًا 
يف �س��وق الزاوية اأنه ي�ستعد يف كل عام ال�ستقبال �سهر 
رم�س��ان م��ن حيث توف��ري الب�سائ��ع الالزم��ة واخلا�سة 
الرم�ساني��ة  الع��ادات  كاأح��د  الف�سي��ل  ال�سه��ر  به��ذا 

اال�ستهالكية.
وي�ستك��ي عا�س��ور اأي�س��ًا من �سع��ف االإقبال عل��ى املواد 
التزاي��د  رغ��م  بالع��ادي  ال��ذي ي�سف��ه  اال�ستهالكي��ة 
ال�س��كاين كل ع��ام، وهو من املفرت���س اأن يزيد االإقبال 
وال يبق��ى عادي��ًا اأو يرتاج��ع يف ظ��ل �سع��ف الدخ��ل 

االقت�سادي.
اأم��ا ال�سرط��ة فتوا�س��ل ا�ستعداداتها على ق��دٍم و�ساق؛ 
فاأعلنت عن و�سع خطة ال�ستقبال �سهر رم�سان املبارك 
يف كاف��ة حمافظ��ات قط��اع غ��زة، واإن كاف��ة اإداراته��ا 

�ستعمل يف اخلطة كل ح�سب موقعه.

العملي��ات املركزي��ة التابع��ة لل�سرط��ة الفل�سطيني��ة  
اأ�سدرت اأمر العمليات )رقم 10( اخلا�س ب�سهر رم�سان 
الف�سي��ل ، ووزع عمل كاف��ة االدارات التابعة لل�سرطة 
يف ه��ذه ال�سه��ر واالدوار املنوط��ة به��ا ولت�سي��ري العمل 
عل��ى اأكمل وجه خالل ال�سهر ومب��ا يتنا�سب مع تقدمي 
اأف�س��ل اخلدم��ات للمواطن��ن والت�سهي��ل عليهم خالل 

هذا ال�سهر .
حرك��ة  بت�سهي��ل  املحافظ��ات  �سرط��ة  تق��وم  حي��ث 
املواطن��ن يف االأ�س��واق وعن��د امل�ساج��د املركزي��ة يف 
املحافظة وتاأمينها ، وت�سيري دوريات متحركة تتواجد 
بالق��رب من امل�ساج��د الهامة وقت �س��الة الرتاويح ملنع 
االكتظاظ وال�سرقات ، وهناك دوريات راكبة بالقرب 
م��ن االأ�س��واق املركزي��ة والع�سوائي��ة ملتابع��ة حرك��ة 

املواطنن .
االأ�س��واق  مبتابع��ة  البلدي��ات  �سرط��ة  تق��وم  بينم��ا 
بت�سهي��ل  وتق��وم   ، الع�سوائي��ة  والب�سط��ات  املركزي��ة 
اأم��ور املواطنن يف االأ�سواق ، وت�سخ��ر كافة اإمكانياتها 
لذل��ك ، كم��ا وتتابع الباع��ة املتجولن اأم��ام امل�ساجد ، 
وتعمل �سرط��ة البلديات على بقاء ال�س��وارع الرئي�سة 
يف االأ�س��واق املركزية مفتوحة ، كما ويقع على عاتقها 
متابعة �سوق الب�سطات و�س��وق فرا�س وميدان فل�سطن 

و�سوق ال�سيخ ر�سوان .
واأظه��ر اأم��ر العملي��ات دور املباح��ث العام��ة من خالل 
متابعة املناطق العامة مث��ل املنتزهات العامة و�ساطئ 
البح��ر واملين��اء ، بينما يقع ال��دور االأكرب على مباحث 
للب�سائ��ع  التموي��ن وه��و متابع��ة التج��ار املحتكري��ن 
ومتابع��ة م��دى �سالحي��ة بع���س الب�سائع الت��ي يزداد 
ا�ستخدمها يف �سهر رم�سان كاالأجبان واالألبان واللحوم 
، ومتابع��ة املطابخ وحمالت احللويات الإقبال املوطنن 

عليه��ا ، م�س��ريًا اإىل تنظي��م ج��والت تفتي�سي��ة عل��ى 
االأ�س��واق املركزي��ة مثل �سوق الزاوي��ة و�سوق ال�ساطئ 

و�سوق فرا�س .
واأ�سار االم��ر اأن مباحث التموين اأي�س��ًا متابعة التجار 
الذي��ن يقوم��ون بتوزي��ع املفرقع��ات واألع��اب الدم��دم 
واالألعاب النارية على املحالت ، والعمل على م�سادرتها 
وذل��ك مل��ا ت�سببه هذه االألع��اب من اإ�ساب��ات يف �سفوف 

املواطنن .
واأك��د اأم��ر العملي��ات عل��ى اأن �سرط��ة امل��رور �ستكث��ف 
انت�س��ار عنا�سره��ا على املفرتق��ات الرئي�س��ة القريبة 
م��ن االأ�س��واق ، يف جمي��ع االأوق��ات وخا�س��ًة م��ن بع��د 
�س��الة الع�س��ر وحت��ى انته��اء �س��الة الرتاوي��ح ، الفتًا 
اإىل اأن احلال��ة املرورية ت�سهد ذروتها يف تلك االأوقات 
ويالح��ظ ازدي��اد يف �سرع��ة ال�سائق��ن للو�س��ول اإىل 
منازله��م قب��ل موعد االإفط��ار ، لذل��ك مت اإعالن حالة 
الط��وارئ يف ق�سم احلوادث ملتابعة اأي حوادث مرورية 

حتدث ال �سمح اهلل .
م��ع  بالتع��اون  املخ��درات  �سرط��ة مكافح��ة  اأن  وذك��ر 
اإدارة املباح��ث العامة �ستتابع ب�س��كل م�ستمر االأ�سواق 
واالأماك��ن العامة واملنتزهات ملنع ترويح اآفة املخدرات 
، كم��ا �ستق��وم اإدارة التدخ��ل وحف��ظ النظ��ام بت�سيري 
دوري��ات متحركة يوميًا قبل موعد االإفطار يف االأماكن 
العام��ة واالأ�سواق واملفرتقات ؛ و�ستن�سر دوريات لها يف 

ميدان فل�سطن وحتى مفرق ال�سجاعية .
ونوه اأنه مت تكليف �سرطة الدوريات والنجدة بت�سيري 
دورياته��ا وتتابع املفارق الرئي�سة يف قطاع غزة ب�سكل 
ع��ام ، وكذل��ك انت�س��ار �سرط��ة اخليال��ة التابع��ة له��ا 
والعم��ل على م�ساندة �سرط��ة املرور ، وتكليفها بتنظيم 

�سوق ال�سيخ ر�سوان.

وبفرحة منقوصة

قطاع غزة يستقبل شهر رمضان بأزمات متراكمة
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اأبو عي�سة اأوكلت نف�سها ناطقة با�سم االأ�سر الفقرية 
و�سحايا احلروب من ال�سهداء واجلرحى واملر�سى، 
باالإ�ساف��ة اإىل احلوارات التي تتحدث عن عظماء 
ب��داأوا من ال�سفر لي�سبح��وا يف مقامات رفيعة، فلم 
يكن قلمه��ا وحدها الذي يكتب ب��ل واأ�سحت ت�سعر 

بكل ما تكتب لتو�سل ال�سورة كاملة.
تقاري��ر  �سل�س��ة  �سم��ن  ت�س��رد  اأن  تن�س��ى  مل  اآالء 
متفرق��ة و�س��ع املر�س��ى والعالقن وغ��ري القادرين 
على ال�سفر ال�ستكمال الع��الج، ناهيك عن الفرتات 
الت��ي متر عل��ى اأبناء هذه الفئة م��ن اختفاء بع�س 
االأدوي��ة، وغ��الء ثمنها، لتق��ع اأخ��ريًا يف ذات الفخ 
وتتج��رع م��ن نف���س الكاأ���س وتقف رهين��ة املنع من 

ال�سفر ال�ستالم جائزتها الدولية يف دبي.
املعرب وقف حائال �سلبًا اأمام اآالء ال�ستالم جائزتها 
�سم��ن حفل كبري مق��ام يف دبي كما كل ع��ام، اإال اأن 
عزميتها مل تنك�سر ومل يتاأثر قلمها بقولها :" لعلي 
يف ه��ذه املرة �سعرت حقًا باأولئ��ك الذين ينتظرون 
حق��ًا اخل��روج م��ن غ��زة م��ن اأج��ل تلبي��ة احتياج 
اأ�سا�سي حياتي ُملح، بل واأحمد اهلل الأنني مل اأق�سد 
ال�سف��ر م��ن اأجل الع��الج اأو حتى البح��ث عن عمل، 
اجلائ��زة حمفزة بالطبع �سواء كن��ت �سافرت اأو مل 

اأ�ساف��ر، لك��ن لعل ال�سف��ر لو حتقق لكان��ت الفرحة 
اكتملت".

القل��م االإن�س��اين ل��ه ن�سي��ب االأ�س��د م��ن اجلوائ��ز 
العاملية لكونه ينطق با�سم اأ�سعف الفئات واأكرها 
انته��اكًا، فكان��ت ال�سحفي��ة رن��ا ال�س��رايف �سمن من 
ف��ازوا بجائ��زة ال�سحاف��ة العاملي��ة لع��ام 2015، 
وكانت ق��د نالت مثل زمالئها من االإعالمين مبنعها 

من ال�سفر الأ�سباب اإغالق معرب رفح.
وكانت ال�سرايف قد انحازت يف كتاباتها نحو اجلانب 
االإن�س��اين يف قط��اع غ��زة، فج�س��دت يف قلمه��ا قبل 
عام��ن تفا�سيل هج��رة ال�سباب الغ��زي نحو مالطا 
ع��رب معرب رفح ومن ث��م اإىل م�سر من خالل مراكب 

هالكة غري �ساحلة لل�سفر عام 2014.
ال�س��رايف مل ت��رتك اأّي م��ن التفا�سي��ل ت�سي��ع، ب��ل 
وكتب��ت كل منه��ا و�سجلته��ا �سم��ن ق�س��ة عنونته��ا 
"خبايا هجرة ثالوث املوت من غزة"، لتدع للقارئ 
يعي�س الن�سو�س وي�ست�سعر بوح�سة �سفرهم وقرب 

هالك امل�سافرين على �سواطئ مالطا.
ورغ��م امت��الك ال�سحفي��ة ال�س��رايف الت��ي تعم��ل 
يف �سحيف��ة فل�سطين��ي اليومي��ة ل��الأوراق الالزمة 
لل�سفر واإجراء التن�سيقات الدولية بن ال�سفارتن 

الفل�سطينية واالإماراتي��ة اإال اأن خروجها من غزة 
حل�سور حفل تكرميها باء بالف�سل.

اإىل دول��ة  راأ�سه��ا  يع��ود م�سق��ط  والت��ي  ال�س��رايف 
الكوي��ت العربية حج��زت يف ال�سج��ن الكبري الذي 
ي�سم��ى "غ��زة" كما غريها من الغزي��ن مع اختالف 

احلاجات واالأ�سباب لل�سفر.
مل يطمث اإغالق املعرب وحرمان ال�سرايف من ال�سفر 
االإن�ساني��ة،  املوا�سي��ع  �سياغ��ة  قلمه��ا ومتي��زه يف 
ب��ل ازدادت حتف��زا عل��ى التميز اأك��ر، فكانت اآخر 
اأعماله��ا "كتاب��ة حتقي��ق �سحف��ي �سم��ن حلق��ات 
مت�سل�سلة يف �سحيفة فل�سطن"، ليتحول اأخريًا اإىل 

حتقيق م�سور تبنته قناة اجلزيرة الوثائقية.
مل تنح�س��ر �سب��ل املن��ع م��ن ال�سفر عرب مع��رب رفح 
ورن��ا  عي�س��ة  اأب��و  اآالء  ال�سحفيت��ن  عل��ى  ال��ربي 
ال�سرايف فقط، بل منع قبلهما الكثري من االإعالمين 
الذين حازوا على جوائز عاملية ومكثوا حمتجزين 

يف غزة دون ح�سور فعلي يف اخلارج.
و�سمن وح��دة ر�سد انته��اكات ال�سحفين يف وزارة 
االإع��الم ف��اأن االحتالل ق��د منع منذ بداي��ة العام 
ثالثة �سحفي��ن واإعالمين من ال�سفر �سواء لتلقي 
العالج اأو للم�ساركة يف فعاليات وموؤمترات دولية او 

ا�ستالم جوائزهم.
وم��ن �سمنهم ال�سحفي �سابر ن��ور الدين من مدينة 
غزة، م��ن ال�سفر ال�ستالم جائ��زة م�سابقة حمدان 
ب��ن حممد ب��ن ال رائد ال مكت��وم العاملية للت�سوير 
ال�سوئ��ي حي��ث مل يتمكن من ح�س��ور احلفل جراء 

اغالق معرب رفح.
كم��ا منع��ت ال�سلط��ات االإ�سرائيلي��ة الكات��ب احلّر 
واالأكادميي ب��الل ال�سوبكي من ال�سفر، واحتجزته 
عل��ى ج�سر الكرامة مل��دة �ساع��ة دون معرفة �سبب 
املن��ع، وكان ينوي ال�سف��ر اإىل عّمان ثم اإىل هولندا 
للم�سارك��ة يف موؤمت��ر، ورف�س��ت �سلط��ات االحتالل 
اعط��اء  الكات��ب ه�سام �س��اق اهلل  ت�سريحا للمرور 

اإىل م�ست�سفى املقا�سد يف القد�س لتلقي العالج.
واجلدي��ر بذكره اأن طابور املحتاجن لل�سفر ال زال 
يط��ول وميتد  بفعل اإغ��الق معرب رفح ومنع اجلميع 
م��ن ممار�سة حق��ه بال�سفر دون مراع��اة للحاجات 
واالأ�سب��اب، فك��م م��ن حال��ة ال زال��ت قي��د امل��وت 
ال�سريري تقف عاجزة اأمام تلك البوابة ال�سماء، 
وك��م م��ن طال��ب خ�س��ر منحت��ه الدرا�سي��ة لف��وات 
الوقت املنح�سر بها، وكم من فر�س ذهبية تبخرت 

واأ�سحت يف قوائم امل�ستحيالت والقائمة تطول.

فازوا بجوائز عالمية

صحفيو غزة .. معبر رفح يلتهم عليهم الفرح
الراأي _اآالء النمر

ع�س��ر �سن��وات م��ن عم��ر قل��م �سحفي 
مل يتوق��ف ع��ن �سياغ��ة التحقيق��ات 
واحلوارات والتقارير واملنوعات �سمن 
�سفح��ات جري��دة يومي��ة تخ�س�س��ت 
بال�س��اأن الفل�سطيني، ال �سيما التغريد 

خ��ارج �س��رب ال�سحيف��ة �سم��ن مواقع 
�سبابية دولي��ة تهتم بواق��ع التدوين 
االإبداعي��ة،  ال�سحفي��ة  والكتاب��ة 
ليتكلل قلمها بفوزه بجائزة ال�سحافة 
ال�سحفي��ة    .2017 لع��ام  العربي��ة 
اآالء اأب��و عي�س��ة والت��ي اأمت��ت عق��دًا 

�سحيف��ة  بعم��ر  الزم��ن  م��ن  كام��ال 
م�سواره��ا  ب��داأت  الت��ي  فل�سط��ن 
واأكملت��ه بداخله��ا، اجته��ت بكتاباتها 
نح��و املوا�سيع االجتماعي��ة االأ�سرية 
لتنغم�س ب�س��كل تدريجي اإىل الكتابة 

يف حمور "الق�س�س االإن�سانية".
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غزة- الراأي
وناطق��ون  وخمت�س��ون  وكت��اب  �سحفي��ون  دع��ا 
اإعالميون لتوحيد اخلطاب االإعالمي الفل�سطيني 
وق��ت االأزم��ات وو�س��ع ا�سرتاتيجي��ات وا�سح��ة 

للعمل االإعالمي و�سبطه يف كافة امليادين.
ج��اء ذل��ك خالل ن��دوة نظمته��ا  وزارة االإعالم - 
املكت��ب االإعالمي احلكوم��ي- بالتعاون مع منتدى 
االأم��ة للتنمي��ة ، بعن��وان" اخلط��اب االإعالم��ي 
املطل��وب وق��ت االأزمات"، وذلك عل��ى �سرف اليوم 

العاملي حلرية ال�سحافة.
وح�س��ر الندوة، رئي���س املكت��ب االإعالمي �سالمه 
املقاوم��ة  للج��ان  االإعالم��ي  والناط��ق  مع��روف، 
اأن�سن��ة  �سبك��ة  حتري��ر  ورئي���س  ب��رمي،  حمم��د 
مل�سارك��ة  اإ�ساف��ة  االإفرجن��ي،  حم�س��ن  االإع��الم 
رئي�س جمل�س اإدارة منت��دى االأمة للتنمية حرب 

اأبو بركة.
وحتدث معروف عن مفهوم اخلطاب الر�سمي وقت 
االأزمات، وبع�س االإ�سكالي��ات التي يلم�سها املكتب 
االإعالم��ي والعم��ل ال�سحف��ي ب�سكل ع��ام خا�سة 

خالل احلروب التي �سنت على قطاع غزة.
واأك��د مع��روف على �س��رورة تعزي��ز دور االإعالم 
وربط��ه باملجتمع واملواط��ن والواقع الذي يحيط 
به، باعتبار اأن هذه املعادلة تغريت خا�سة خالل 
االأزم��ات الت��ي اأ�سبح فيه��ا االإعالم ه��و املك�سوف 

والكا�سف هي االأزمة.
وق��ال معروف اإن االنق�س��ام  ك�سف �سوءة االإعالم 
الفل�سطيني، وق�س��وره يف االأداء املهني ال�سحفي، 
و�س��واًل لتاأث��ريه ال�سلب��ي عل��ى طبيع��ة اخلط��اب 
االإعالم��ي املوج��ه للجمهور عرب و�سائ��ل االإعالم 
املختلفة، �سواء كانت ر�سمية اأو حزبية وغريها.

واأ�س��ار اإىل اأن��ه �سه��د عل��ى م��دى �سن��وات طويلة 
العديد م��ن جوانب الق�س��ور واالإ�سكاليات، اأهمها 
عدم وجود ا�سرتاتيجية موحدة، وعدم التحدث  

بل�سان واحد خا�سة يف وقت االأزمات.
وا�ستطرد قائال:"هناك اإ�سكالية وا�سحة ظهرت 
بالتح��رك  يتعل��ق  امل�سطل��ح االإعالم��ي فيم��ا  يف 
اجلماهريي الذي حدث يف ال�سفة الغربية ن�سرة 
للقد�س، من خالل اختالف تعامل و�سائل االإعالم 
الفل�سطيني��ة، فمنه��ا م��ن و�س��ف ه��ذا التح��رك 
الثالث��ة  االنتفا�س��ة  اأو  اجلماهريي��ة  بالهب��ة 

وانتفا�سة القد�س".
واأك��د اأن هن��اك جه��ود تب��ذل م��ن قب��ل املكت��ب 
امل�سطلح��ات  لتوحي��د  احلكوم��ي  االإعالم��ي 
واخلط��اب االإعالم��ي وق��ت االأزم��ات والظ��روف 
غ��ري الطبيعي��ة التي مير بها ال�سع��ب الفل�سطيني 

ون�ساله �سد االحتالل.
وب��ن مع��روف اأن هن��اك اإ�سكالي��ة يف التعامل مع 
االإع��الم  اعتم��اد  ج��راء  االإ�سرائيل��ي  االإع��الم 
الفل�سطين��ي علي��ه كم�س��ادر اإخباري��ة موثوق��ة 
كب��ري،  ب�س��كل  ن�سره��ا  والت�ساب��ق يف  وترجمته��ا 
للرواي��ة  تتب��ع  الو�سائ��ل  ه��ذه  اأن  بالرغ��م 

االإ�سرائيلية قلبًا وقالبًا.

بلبلة وتضارب
وعن حادث��ة اغتي��ال ال�سهيد مازن فقه��اء، اأ�سار 
االإ�سرائيلي��ة  االإع��الم  و�سائ��ل  اأن  اإىل  مع��روف 
م��ع  بلبل��ة ورواي��ات تت�س��ارب  اإح��داث  حاول��ت 
الواق��ع، واإعاق��ة �س��ري التحقيق��ات، حي��ث قامت 
و�سائ��ل  خا�س��ة  الفل�سطيني��ة  االإع��الم  و�سائ��ل 
التوا�س��ل االجتماع��ي  بنقل كل م��ا يروجه هذا 

االإعالم.
التوا�س��ل  و�سائ��ل  ب��ه  ت�سبب��ت  م��ا  اإىل  واأ�س��ار 
االجتماع��ي "�سحاف��ة املواط��ن"، من رف��ع لكافة 
ال�سواب��ط التنظيمي��ة لعملي��ة ن�س��رة االأخب��ار 
وامل��واد االإعالمي��ة، واإيجاده��ا حال��ة م��ن ع��دم 
االلت��زام باأخالقيات املهن��ة و�سرعة نقل احلدث 
بغ�س النظر عن م�سداقية هذا احلدث اأو اخلرب.
وع��ن جترب��ة اخلط��اب الر�سم��ي خ��الل احلرب 
اأن  مع��روف  اعت��رب  حتدي��دًا،   2014 االأخ��رية 
املحت��وى االإعالم��ي الر�سمي خالل الع��دوان قام 
عل��ى ركائ��ز هامة، قائ��اًل "جتربتن��ا يف التغطية 
االإعالمية يف احلرب على غزة انطلقت باالأ�سا�س 
م��ن قاع��دة مهنية اأك��ر وخربية اأك��ر و�سيا�سه 
اأق��ل اأنتج��ت خطاب��ا وا�سحا ومرك��زا للمعلومات 

لكافة الو�سائل  االإعالمية".
واأك��د اأن تعزي��ز الرواية الفل�سطيني��ة الر�سمية 
احلكوم��ة  با�س��م  الناطق��ن  خ��الل  م��ن  يك��ون 
والوزارات املختلفة، وتوف��ري البيانات واملعلومات 
م��ن خالل مرك��ز وحا�سنة خا�سة له��ذا الغر�س، 
املوؤمت��رات  م��ن  العدي��د  املكت��ب  عق��د  حي��ث 

ال�سحفي��ة ب�سكل يوم��ي، واإ�سدار بيان��ات واأرقام 
ون�س��ر اح�سائيات بو�سائ��ل خمتلفة لت�سل لكافة 

ال�سحفين واملواطنن.
وق��ال اإن اخلطاب خ��الل احل��رب كان يركز على 
رف��ع احلالة املعنوية للمواطنن وحماية اجلبهة 
للح��رب  والت�س��دي  قوي��ة،  لت�سب��ح  الداخلي��ة 
النف�سي��ة التي متار�س من قبل االحتالل وطماأنة 
اجلمهور، والتوا�سل مع املرا�سلن االأجانب وو�سع 

�سوابط لعملهم يف امليدان.
تهدئ��ة  يف  الفل�سطيني��ة  الف�سائ��ل  دور  وع��ن 
اخلط��اب االإعالم��ي، اأك��د املتح��دث با�س��م جلان 
الناظ��م  امليث��اق  اأن  ال��ربمي،  حمم��د  املقاوم��ة 
له��ذه الف�سائ��ل وكل الوثائ��ق الت��ي تنبث��ق عنها  
تتب��ع ب�سكل اأ�سا�س��ي لعملها احلزب��ي يف الظروف 
الف�سائ��ل  كاف��ة  اأن  عل��ى  واأ�س��ار  الطبيعي��ة.  
توحي��د  واحل��روب،  االأزم��ات  وق��ت  يف  حاول��ت 
اجله��ود واحلفاظ على الوح��دة االإعالمية بلغة 
م�ستط��ردًا  االأج��واء،  توت��ري  وع��دم  توحيدي��ة 
اإ�سكالي��ات ظه��رت يف اللغ��ة االإعالمية  "هن��اك 

الهجومية للف�سائل".
ولفت اإىل الرتا�س��ق االإعالمي يف بع�س االأحيان، 
معت��ربا اأن اخلطاب ه��و من ي�سن��ع االأزمة ويقود 
اإىل الكثري م��ن االأزمات، واأن جزء من اأزمات غزة 

ولدت كنتيجة طبيعية لذلك.
وا�ستهج��ن الربمي خطاب التهديد الذي خرج من 
موؤ�س�س��ات ر�سمية تابعة لرئا�س��ة ال�سلطة اجتاه 

عزة وعدم الظهور بلغة حتمي الن�سيج الوطني.
واأ�س��ار اإىل اأن اخلط��اب االإعالم��ي ب��ن خمتل��ف 
الف�سائ��ل املقاوم��ة خا�س��ة وق��ت احل��روب �سهد 
حال��ة م��ن االإيجابي��ة يف اإط��ار توحي��د اجله��ود 
ن�سبي��ًا، موؤك��دًا اأن عك���س ذل��ك وج��د يف الق��رار 

ال�سيا�سي لل�سلطة.

تأصيل األزمات
و�س��دد الربمي عل��ى اأن مواقع التوا�س��ل اأ�سبحت 
اأ�سا�س��ا لتاأ�سيل االأزم��ات يف ال�س��ارع الفل�سطيني، 
الوح��دة  ته��دد  ح��رة  م�ساح��ة  اأعط��ت  حي��ث 
الوطني��ة، مطالب��ًا املكتب االإعالم��ي بو�سع نظام 
واآلي��ة الأب��رز االأ�سخا���س يف املواق��ع، مثني��ًا على 
جه��ود املكت��ب يف احل��د م��ن مو�س��وع االإ�ساعة يف 

الفرتة االأخرية.
ودع��ا اإىل اإيجاد حلول حقيق��ة  مل�سكلة اخلطاب 
احلزبي وااللت��زام بخطاب اإعالمي وطني يهدف 
لن�س��ر روح الت�سام��ح وتعزي��ز الوح��دة والت�سالح 

الداخلي وعدم االجنرار وراء االإ�ساعات.
وم��ن جانبه �س��دد رئي���س حتري��ر �سبك��ة اأن�سنة 
الت��زام  عل��ى  االإفرجن��ي،  حم�س��ن  االإع��الم 
وق��ت  خا�س��ة  املهن��ة  باأخالقي��ات  ال�سحفي��ن 
االأزم��ات، مع��ربًا ع��ن حزن��ه ال�سدي��د مل��ا و�سل��ت 
اإليه احلالة االإعالمي��ة، خا�سة يف ظل االنق�سام 
البغي�س، مطالبًا بتنفيذ االإ�سرتاتيجية املوحدة  

للعمل االإعالمي وتطبيقها على اأر�س الواقع.
وع��ن مو�س��وع االأ�س��رى ق��ال :" يج��ب تفعلي��ه 
اإعالمي��ًا لي�س��ل اإىل كاف��ة اأنحاء الع��امل  وتوفري 
اأر�سي��ة �ساغطة على املحتل ن�سرة لهذه الق�سية 

الهامة".
وحذر من اعتبار و�سائل اإعالم االحتالل كم�سدر 
موث��وق يف نق��ل االأخب��ار، م�س��ددًا عل��ى �س��رورة 
الر�سم��ي  للخط��اب  م�سرتك��ة   قوا�س��م  وج��ود 
الفل�سطين��ي واخلطاب املق��اوم لالحتالل بالرغم 

من االختالفات يف الروؤى وال�سيا�سيات.
وق��ال:" احلرب االأخرية �سه��دت نقطة �سعف يف 
خماطب��ة االإع��الم الغرب��ي واملوؤ�س�س��ات الدولية 
عن��د كاف��ة املوؤ�س�س��ات والف�سائ��ل، بتق�سريها يف 

توفري ناطقن بلغات خمتلفة.
وبن اأن اللغ��ة احلزبية يف االإعالم هي الطاغية 
عل��ى اخلط��اب االإعالم��ي الفل�سطين��ي واجلمي��ع 
ع��رب  االإ�ساع��ات  لن�س��ر  اإ�ساف��ة  في��ه،  مت��ورط 
الن�سط��اء ع��رب مواق��ع م�سبوه��ة تن�س��ر اأخب��ار 
كاذبة.  واأ�سار اإىل اأن الرواية الر�سمية منقو�سة 
وغ��ري كامل��ة الأنه��ا معني��ة باإعط��اء ج��زء م��ن 

احلقيقة وتظهر الوجه امل�سرق  فقط للحكومة.
واعت��رب اأن م�سكل��ة نق���س وحج��ب املعلوم��ات هو 
امل�سب��ب يف البح��ث ع��ن اأي معلوم��ة غ��ري دقيقه، 

وهي ما توؤدي اإىل ن�سر االإ�ساعات.
االأزم��ات  الإدارة  جاه��ز  فري��ق  الإيج��اد  ودع��ا 
مك��ون من اإعالمي��ن و�سيا�سين وخ��رباء وتعزيز 
قن��وات التوا�سل بن رج��ال ال�سيا�سة واملواطنن 
مب�ساركة اجلمهور الذي يع��د الركيزة االأ�سا�سية 

ل�سمودهم يف وجه االحتالل.

وضع استراتيجيات للعمل

دعوات لتوحيد الخطاب اإلعالمي وقت األزمات
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إعداد جمعية واعد لألسرى والمحررين

اإعداد جمعية واعد لالأ�سرى واملحررين
عل��ى م��دى اأكر من ق��رن من الزم��ان تنقل 
الفل�سطينيون بن �سجون �سلطات االحتالل 
املتعاقب��ة عل��ى فل�سطن �سيم��ا االحتاللن 
الربيط��اين وال�سهيوين وهو م��ا ولد كلمات 
يتناقله��ا  بال�سج��ون  وم�سطلح��ات خا�س��ة 
املعتقل��ون ويع��رف مرادفاته��ا م��ن خا�س��وا 

مرارة ال�سجون .
وع��ادة ما يواجه املعتقلون اجلدد يف بداية 
اعتقاله��م نوع��ا م��ن الغراب��ة يف التع��رف 
على بع���س امل�سطلحات وم��ا تعنيه، ويف كل 
االأح��وال فقد اأ�سحت بحك��م الواقع ” لغة 

ال�سجون.”
املعتق��ل يف  بداي��ة االعتق��ال يخ��ري  فف��ي 
العي���س م��ع معتقل��ي التنظي��م ال��ذي يحب، 
 ” ” املجاه��دون” وفت��ح  فحما���س ي�سم��ون 
” حج��اج”  االإخ��وة” واجله��اد االإ�سالم��ي 
واجلبه��ات ” رف��اق،  وي�سري معتقل��ون ق�سوا 
ف��رتات يف �سج��ون االحت��الل ملرا�سلن��ا اإىل 
كلمات عديدة، ف�سواعد لدى اأ�سرى حما�س 
تعني ناقل الربيد بن االأق�سام، بينما تعني 

املعنى. نف�س  فتح  ” عا�سف” لدى 
لغ��ة ح�سري��ة: وكذلك فاإن كلم��ة ” نينجا 
” ترم��ز اإىل م��ن يقومون بجم��ع النفايات 
واإخراجه��ا �سب��اح كل يوم، وه��م جمموعة 
يف  ال��دور  ح�س��ب  يتناوب��ون  معتقل��ن 

امل�سئولية عن اإخراج القمامة.
عليه��ا  فيطل��ق  ال�سج��ون  ت�سمي��ة  واأم��ا 
املعتقل��ون ا�س��م ” ق��الع ” وبالت��ايل فاأن��ت  

حط��ن  قلع��ة  يف  واإمن��ا  ال�سج��ن  يف  ل�س��ت 
وهك��ذا ، وعليه فاإن ل��كل قلعة اأمري وموجه 
عام واأمراء اأق�سام ، واإدارين . وت�سري كلمة 
” يف بع���س مراح��ل احلركة  ” الن�سالي��ة 
االأ�س��رية اإىل م�سئولي��ة ” الكانتين��ا ” وهي 
ي�سرتي��ه  م��ا  حت��وي  الت��ي  الق�س��م  بقال��ة 

املعتقلون على ح�سابهم اخلا�س.
وتتعدد امل�سطلح��ات لت�سمل نواحي احلياة 
املختلف��ة، ف” الرب���س” ه��و ال�سري��ر الذي 

ين��ام عليه املعتقل ، و ” الفورة” هي الفرتة 
اليومي��ة املخ�س�س��ة خل��روج املعتقل��ن اإىل 

ال�ساحة.
وكذلك فاإن بع���س املاأكوالت املاألوفة حتمل 
نف���س اال�س��م ولكن املحت��وي خمتلف بحكم 
” داخ��ل  ” الكناف��ة  فمث��ال   ، االإمكاني��ات 
ال�سج��ون ه��ي نت��اج عملي��ة طح��ن اخلب��ز 
الق��دمي وحتمي�سه مع زي��ت اأو زبدة وو�سع 

قطع اجلنب مع القطر.

كلمات للتمويه :
فكلم��ة الغ��زال؛ ذل��ك احلي��وان الر�سي��ق، 
فيعن��ي يف كلم��ة ال�سج��ن الهات��ف النق��ال، 
للت��داول الأن  رمزي��ة  الكلم��ة  ه��ذه  وتع��د 
ممنوع��ة  ال�سج��ون  يف  النقال��ة  الهوات��ف 
ومهربة، وبالتايل ال ي�سلح تداولها با�سمها.
وال ت�سري كلمة ” كب�سولة ” يف لغة ال�سجون 
اإىل حب��ة دواء اأو م�س��اد حي��وي، ب��ل ه��ي 

الر�سال��ة الت��ي تغل��ف عل��ى �س��كل كب�سولة 
�سغ��رية مغلف��ة بطريقة حمكم��ة ويبتلعها 
املعتق��ل كم��ا حب��ة ال��دواء لك��ي يتمكن من 
اإبعاده��ا ع��ن اأنظ��ار جي�س االحت��الل عند 
التفتي�س ثم يخرجها من ج�سده مع ف�سالت 
الطع��ام بع��د خروجه م��ن ال�سج��ن وينقلها 

ل�ساحب ال�ساأن.
واأما ” ال�سكن” تلك االأداة احلادة، ف�سكلها 
ممن��وع  كون��ه  ال�سج��ون  داخ��ل  خمتل��ف 
اقتناوؤها، فيتفنن املعتقلون يف ت�سميمها من 

بقايا املعلبات اأو خملفات حديدية.
وتزخ��ر ذاك��رة ال�سج��ون بقائم��ة طويل��ة 
م��ن امل�سطلح��ات الت��ي حتت��اج اإىل درا�سات 
لتوثيقه��ا، ف” ال�ساوي���س” ه��و املكل��ف م��ن 
قب��ل االأ�س��رى يف الق�سم للحديث م��ع اإدارة 
ال�سج��ون، حي��ث اأن��ه ال ي�سم��ح باالت�س��ال 
املبا�س��ر ب��ن املعتقل��ن وجن��ود ال�سج��ن يف 

عرف احلركة االأ�سرية.
وي�سري مدير مركز اأحرار لدرا�سات االأ�سرى 
ف��وؤاد اخلف�س اأن ” لغة ال�سجون ” هي جزء 
م��ن تاري��خ احلركة االأ�س��رية الت��ي طورتها 
ع��رب عقود م��ن املعان��اة ولكل منه��ا منا�سبة 
خا�س��ة وتاريخ يحكي حكايته��ا. وي�سيف: 
اأن اأوج��ه احلياة املختلف��ة لالأ�سرى تتطلب 
توثيقه��ا باأبح��اث علمي��ة ودرا�س��ات ت��وؤرخ 
اجلوان��ب  لكاف��ة  علمي��ة  منهجي��ة  وف��ق 
اليومي��ة  واحلياتي��ة  واالأدبي��ة  الثقافي��ة 

واملعاناة بكافة اأ�سكالها.

ما هي لغة السجون ومصطلحات األسر؟

غزة- الراأي
اأعلن��ت وزارة ال�سح��ة بغ��زة، اأن �سح��ة رام اهلل 
اأوقف��ت توري��د ال��دواء وحلي��ب االأطف��ال لقطاع 

غزة.
وق��ال مدير ع��ام ال�سيدلة بال��وزارة منري الرب�س 
اأبلغته��م باإيق��اف  ب��رام اهلل  ال��وزارة  "اإن  لل��راأي 
توري��د الدواء وحلي��ب االأطفال لغ��زة، "واأن ذلك 
جاء بقرار �سيا�س��ي"، م�سيًفا اأن وزارته �سرعت يف 
احلديث مع الوزارة برام اهلل حول هذا االإيقاف.

وح��ذر من التداعيات الكارثي��ة للقرار الذي ي�سر 
مب�سلح��ة ال�سع��ب باأكمل��ه وخا�س��ة املر�س��ى م��ن 

اأ�سحاب االأمرا�س التخ�س�سية واالأطفال.
واأكد الرب�س اأن اأزمة الدواء تتفاقم يومًا بعد يوم 
خا�س��ة اأنه مل يتم توريد االأدوية منذ اأكر من 3 
اأ�سه��ر عملية التوريد كانت تتم يف ال�سابق مرة كل 

�سهرين.
واأ�سار اإىل اأنه مت توريد كميات كبرية من االأدوية 
مل�ستودع��ات ال�سحة برام اهلل ونابل�س ومن �سمنها 

ح�سة غ��زة، موؤك��ًدا اأن بع�س امل�ست�سفي��ات اأبلغته 
اليوم بنفاذ 17 �سنفًا من اأدوية ال�سرطان.

و�سدد الرب�س خالل حديث��ه للراأي على اأن اإيقاف 

توري��د الدواء لغزة له اأبع��اد خطرية و�سيدخل 
القط��اع ال�سح��ي بغزة يف كارث��ة �سحية كبرية، 
يف ظ��ل وجود العديد م��ن االأمرا���س تتطلب اأن 
يتن��اول اأ�سحابه��ا جرع��ات دوائي��ة با�ستم��رار 
والتطعيم��ات  وال�سرط��ان  الكل��وي  كالف�س��ل 

والثالثيميا.
وتاب��ع اإن "ه��ذا االأم��ر ال يدخ��ل اإال يف م�سلحة 
االحتالل"، م�سددًا على �سرورة جتنيب اجلانب 
ال�سحي من املناكف��ات ال�سيا�سية، واإيجاد حلول 

�سريعة "قبل تفاقم االأزمة".
 ون��وه الرب�س اإىل اأن اأكر م��ن %90 من مر�سى 
ال�سرط��ان ال يتوف��ر حالي��ًا لديه��م دواء بغ��زة، 
حي��ث اأن نق���س اأدوية ال�سرط��ان �سينعك�س على 
التحوي��ل باخل��ارج و�سي�سب��ح املري���س بحاج��ة 
جرع��ة  الأخ��ذ  االإ�سرائيلي��ة  املعاب��ر  لتج��اوز 

عالجية اأو حقنة دواء.
 واأك��د اأن الوزارة بغ��زة اأبلغت املنظم��ات الدولية 
بخطورة منع العالج عن غزة، م�سرًيا اإىل اأن الدواء 

حق اإن�ساين ووطني ل��كل ال�سعب الفل�سطيني حتى 
يف ظل االحتالل.

و�سدد الرب���س على اأن املت�س��رر الوحيد من القرار 
هم املر�س��ى، واأنه ال يجب عقاب النا�س بحرمانهم 
من الدواء، منا�سدًا اجلميع باإبعاد ملف الدواء عن 

"ال�سيا�سة".
 يف ال�سي��اق ذات��ه، اأو�سح الرب�س اأن��ه "رغم العجز 
خالل عام 2016 اإال اأنه جرى توريد اأدوية لغزة 
بح��دود 15 ملي��ون دوالر"، م�س��ريًا اإىل اأنه "حتى 
�سه��ر مايو اجل��اري مل ي�سل غزة م��ا قيمته مليون 

دوالر".
وقال الرب���س "ال ميكن لوزارة ال�سحة بغزة �سراء 
ال��دواء من خزينتها اإن توف��رت االأموال يف الوقت 
احل��ايل يف ظ��ل حاج��ة املر�س��ى املا�س��ة لل��دواء، 
ك��ون عملية ال�س��راء تتطلب م��دة طويلة الإمتامها 
ق��د ت�ستغ��رق م��ن 3 اإىل 5 اأ�سه��ر، تت�سم��ن عم��ل 
مناق�س��ات جديدة و�س��راء الدواء ع��رب ال�سركات 

الو�سيطة واالأجنبية".

بقرار ُمسيس.. صحة رام اهلل توقف توريد الدواء والحليب لغزة
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غزة- الراأي
ال�سح��ة  وزارة  م�ساع��د  وكي��ل  اأك��د 
يف قط��اع غ��زة، مدح��ت حمي�س��ن، اأن 
وزارته اتخذت العدي��د من القرارات 
الت��ي م��ن �ساأنه��ا التخفيف ع��ن كاهل 
العم��ل  ع��ن  والعاطل��ن  اخلريج��ن 

وذوي الدخل املحدود يف القطاع.
ه��ذه  "اإن  لل��راأي،  حمي�س��ن،  وق��ال 
الق��رارات ت�سم��ل اعف��اء اخلريج��ن 
والعم��ال م��ن الر�س��وم املفرو�سة على 
التاأم��ن ال�سح��ي، اإ�ساف��ة اإىل اإلغ��اء 
اليم��ن  بحل��ف  املتعلق��ة  االإج��راء 
اخلا�س��ة بهذه الفئ��ات للح�سول على 

التاأمن".
��ا، " اإن الت�سهيالت ت�سمل  واأ�ساف اأي�سً
ع��ن  العاطل��ن  اخلريج��ن  معامل��ة 
العم��ل بنف�س نظ��ام التام��ن ال�سحي 
وفقًا لل�سل��م املايل املتوافق عليه لفئة 

العمال".
قط��اع  رئي���س  اأن  حمي�س��ن،  واأو�س��ح 
ق��رر  نعي��م  با�س��م  والبيئ��ة  ال�سح��ة 
ت�سكي��ل جلن��ة ملناق�س��ة ال�سل��م املايل 
للفئ��ات املختلفة بهدف التخفيف عن 
املواطنن من اأ�سحاب الدخل املحدود 
مبا ميكنهم من احل�سول على اخلدمات 
ال�سحية حت��ت مظلة التامن ال�سحي 

مبا يتنا�سب مع اإمكانياتهم.
واأ�س��ار وكي��ل م�ساع��د وزارة ال�سحة، 
اإىل اأن ع��دد امل�ستفيدي��ن من خدمات 
التاأم��ن ال�سح��ي و�س��ل اإىل 63 األف 
تاأم��ن للعم��ال؛ ومثله��م للخريج��ن، 
باالإ�ساف��ة اىل 33 األ��ف تاأمن �سوؤون 
كب��ار  تاأم��ن  األ��ف  و11  اجتماعي��ة 
�س��ن و8 االف تاأمن مطلق��ات وارامل، 
اأي�س��ًا تاأمين��ات واالأ�س��رى واجلرحى 

وال�سهداء.  

غزة- الراأي
ا�ستثم��ر جمموع��ة م��ن الطلب��ة ث��ورة تكنولوجيا 
املعلومات املتوفرة عرب �سبكات التوا�سل واالإنرتنت 

من خالل ابتكارهم تطبيقات برجمية.
خ��الل جتولن��ا يف معر���س التكنولوج��ي الربجمي 
ال��ذي تقيمه مديرية الرتبية والتعليم غرب غزة 
التقين��ا مبجموعة من الطلب��ة املبدعن املبتكرين 

لهذه التطبيقات.
الطالب��ة لي��ان اآل ر�سوان م��ن ال�س��ف ال�ساد�س يف 
مدر�س��ة القاهرة “اأ” تبن اأنه��ا ابتكرت تطبيقات 
ت�ساع��د الطلبة على اكت�س��اب العديد من املعارف ، 
منها تطبيق التعرف على الطيور واأنواعها وتطبيق 
للتعرف عل��ى االألوان وترجمه األفاظ االألوان اإىل 

اللغات االأخرى مثل االإجنليزية والفرن�سية.
اأم��ا الطالب��ة روزال��ن كاتب��ه من ال�س��ف اخلام�س 
فابتك��رت تطبي��ق يف الر�س��م ي�ستطيع م��ن خاللها 
الطال��ب تعل��م الر�س��م وتطبيق املرتج��م وتطبيق 

ناطق للكلمات العربية باللفظ ال�سحيح.
وي�ستخ��دم الطلبة العديد م��ن االأكواد الربجمية 
الت��ي ت�ستخ��دم يف التطبيق��ات م��ن خ��الل املنه��اج 
املدر�سي��ة وم��ن خ��الل االنرتن��ت الذي يوف��ر هذه 
االأك��واد جمانًا ومب�ساعدة معلم��ي التكنولوجيا يف 

املدرا�س.

وخ��الل جتولنا داخ��ل املعر���س التقين��ا بالطالب 
ب��الل النفار من ال�سف العا�س��ر من مدر�سة جول�س 
لنتعرف عل��ى ابتكاره حيث ابتكر تطبيق الأ�سوات 
احليوان��ات اإ�سافة اإىل تطبي��ق املو�سوعة العلمية 

وتطبيق الكامريا والت�سوير.
م��ن  اجلع��ربي  ور�س��الن  �ساه��ن  ب��الل  الطالب��ان 
مدر�س��ة التق��وي الثانوي��ة للبن��ن مل يقف��ا فق��ط 
علي ابتكار التطبيقات فانتقل بهم االإبداع الألعاب 
للكمبيوت��ر واجل��وال وبنظ��ام اجل��ودة العامل��ي يف 

الت�سميم والربجمه.
الطالب��ة ب��راءة املده��ون م��ن ال�س��ف العا�س��ر يف 
مدر�سة زه��ره املدائن علوم ابتكرت عرب تطبيقات 
االندروي��د اآله حا�سبة على غ��رار االآله املوجودة 
يف اجل��واالت ولك��ن بنظ��ام اأ�سهل للطال��ب وب�سكل 

اخراجي اأجمل.
ال�س��ف  �سمل��خ  وره��ف  وادي  اأ�سي��ل  الطالبت��ان 
ابتك��رن  عجل��ن  ال�سي��خ  مدر�س��ة  م��ن  ال�ساد���س 
تطبيق لل�سم واالإ�سارات مل�ساعدة الطلبة ال�سم يف 

تعليمهم اللغة من خالل االإ�سارات.
وال تق��ف م�س��رية االبداع ل��دي الطلب��ة فاملجتمع 
الفل�سطين��ي مبدع اأينما ح��ل ومع كل تقدم وتطور 

جتد للطالب الفل�سطيني مل�سهة ابداع وتطور.

غزة- الراأي
لالأح��وال  العام��ة  االإدارة  اأهاب��ت 
واملواطن��ات  باملواطن��ن  املدني��ة 
حَمَل��ة الهوي��ات اخل�س��راء التي مر 
عل��ى اإ�سداره��ا م��دة ع�س��ر �سن��وات 
االأح��وال  مكات��ب  اإىل  التوج��ه 
املدنية ب��وزارة الداخلية كٌل ح�سب 
غ��زة  قط��اع  حمافظ��ات  يف  �ُسكن��اه 
وفق��ًا  هوياته��م  بطاق��ات  لتغي��ري 

للقانون.
ويف هذا ال�سدد اأك��د اأ�سامة القانوع 
رئي���س ق�س��م ال�سجل امل��دين بوزارة 
الداخلي��ة اأن بطاقات الهويات التي 
بحاج��ة  2007م  ع��ام  يف  �س��درت 
اإىل تغي��ري ،وفق��ًا لقان��ون االأح��وال 

املدنية.
وق��ال القان��وع خ��الل حلق��ة ه��ذا 
االأ�سب��وع م��ن الربنام��ج االإذاع��ي " 
وثائ��ق ر�سمي��ة" ع��رب اأث��ري اإذاع��ة 
)حام��ل  املواط��ن  اإن   ": ال��راأي 
البطاق��ة القدمي��ة زمني��ًا( وال��ذي 
مر على اإ�س��دار بطاقته ال�سخ�سية 
ع�سر �سنوات ومل ُيجددها لن يتمكن 
م��ن ال�سفر اأو اإ�سدار جواز �سفر على 
هذه البطاقة ، كما اأن كل معامالته 
يف  وُي�س��رع  ُيب��ادر  مل  اإن  �ستتعط��ل 

ا�ستخراج بطاقة هوية جديدة .
ي�سغ��ل  ال��ذي  "القان��وع"  واأو�س��ح 
اأي�س��ا نائ��ب مدي��ر دائ��رة االأحوال 
االأح��وال  قان��ون  اأن  ال�سخ�سي��ة 
املدني��ة ين���س عل��ى تغي��ري بطاق��ة 
الهوي��ة يف م��دة ال تزي��د ع��ن ع�سر 
ال�سخ�سي��ة  املالم��ح  الأن  �سن��وات 

للمواطن تتغري.
وا�ستط��رد قائ��اًل "كم��ا اأن املواط��ن 

ال��ذي يحمل بطاق��ة هوية مر على 
اإ�سداره��ا اأكر من 10 �سنوات يجد 
�سعوب��ة كب��رية يف تعام��ل اجله��ات 
والبن��وك  واملعاب��ر  احلكومي��ة 
،حي��ث ترف���س اجله��ات احلكومية 
املواطن��ن  م��ع  التعام��ل  واخلا�س��ة 
عل��ى  م��ر  الت��ي  الهوي��ات  حمل��ة 

اإ�سدارها اأكر من عقد من الزمان.
َ القان��وع يف رده عل��ى �س��وؤال  وَب��ننَّ
اأحد املواطن��ن اأن "بطاقة الهوية 
الهوي��ة  فق��ط  "لي�س��ت  البالي��ة 
اأو املغ�سول��ة،  اأو التالف��ة  املمزق��ة 
ب��ل اإن بطاق��ة الهوي��ة ال�سخ�سية 
ُت�سب��ح بالي��ة اإذا م��ر عل��ى تاري��خ 
اإ�سداراه��ا اأك��ر من ع�س��ر �سنوات 
حت��ى ل��و كان��ت البطاق��ة جديدة 

غري تالفة.

الهوي��ة  جتدي��د  اإج��راءات  وع��ن 
يحت��اج  القان��وع:  ق��ال  البالي��ة، 
املواط��ن الذي ُيريد اإ�س��دار "هوية 
بدل بالي��ة "طلب جتديد هوية من 
كتب��ة العرائ�س و4 �س��ور �سخ�سية 
خلفيته��ا زرق��اء عليه��ا �سع��ار وزارة 
بريدي��ة  ودمغ��ات  الداخلي��ة، 
،و�س��ورة الهوي��ة ، و�س��ورة �سه��ادة 
املي��الد، وُمع��رف على طل��ب الهوية 
عند امل�ست�س��ار القان��وين باالأحوال 
اخت��الف  هن��اك  كان  اإن  املدني��ة 
ومالم��ح  ال�سخ�سي��ة  ال�س��ورة  يف 
املواطن ُمقدم الطل��ب ؛لذلك تطلب 
االأح��وال املدني��ة ُمعرف م��ن اأقارب 
اأو مع��ارف �ساح��ب الطل��ب لتاأكي��د 
�سح��ة بيانات��ه يف ال�سج��ل امل��دين 

الفل�سطيني.

الصحة: إعفاء الخريجين
 من رسوم التأمين الصحي بغزة

الداخلية تدعو حملة الهويات
 من عام 2007 إلى تجديدها

طلبة يبتكرون “تطبيقات أندرويد” لخدمة الطلبة والمجتمع
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غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
تعي���س االآالف م��ن العائ��الت الفل�سطيني��ة يف قط��اع 
غ��زة املحا�س��ر من��ذ اأك��ر م��ن 11 عام��ا متوا�سل��ة، 
اأو�ساعا ان�سانية واقت�سادي��ة �سعبة وقا�سية خا�سة 
بعد ت�سردها م��ن منازلها عقب العدوان االأخري �سيف 

.  2014
وحت��اول حكوم��ة رامي احلمدهلل ب�س��ط �سلطتها على 
قط��اع غزة ومتابعة �س��وؤون اإع��ادة االإعمار ومعاجلة 
ق�ساي��اه بنف�سها دون تدخل م��ن اأي اأحد، االأمر الذي 
يوؤك��د اأنها �سببا رئي�سيًا بتعطيل تنفيذ م�ساريع اإعادة 
اإعم��ار قط��اع غزة واإدخ��ال مواد البن��اء، رغم تلقيها 
اأم��واال الإع��ادة االعمار، ورغم اأن م��ا حت�سله من منح 
وم�ساعدات مالية مر�سود لالأرا�سي الفل�سطينية ككل 

مبا فيها قطاع غزة املحروم من هذه االأموال.
كما فر�س��ت ال�سلطة ح�س��ارًا حمكما عل��ى التفا�سيل 
والبيان��ات املالي��ة وباتت تتعامل م��ع املوازنة بدرجة 
عالي��ة م��ن ال�سرية يف ظل غياب الرقاب��ة، وال تن�سر 
اأية تفا�سيل حول االيرادات وامل�سروفات التف�سيلية 

للمحافظات.

10000 منزل بانتظار اإلعمار
ويوؤك��د ح�س��ن ال��وايل من�س��ق ع��ام رابط��ة النازحن 
واملهجري��ن الفل�سطينين، اأن عملية اإعمار غزة ت�سري 
بخط��ى بطيئة جدا، واأنه حت��ى هذه اللحظة مل يتم 
اإعمار �س��وى 3000 وحدة �سكنية، فيما توجد هناك 
3000 وح��دة �سكني��ة متوف��ر له��ا متوي��ل، يف وقت 

تبقى 7000 وحدة بدون متويل.

وع��ن العائ��الت الت��ي تعي���س يف من��ازل ب��دل اإيج��ار 
وكرفان��ات، يقول الوايل يف حديث للراأي:" اإن هناك 
اأك��ر م��ن 6000 اأ�س��رة نازح��ة منه��ا ما يعي���س بدل 
اإيج��ار، يف وق��ت يوجد اأك��ر من 750 كرف��ان تعي�س 
في��ه عائالت هدمت بيوته��ا يف منطقة خزاعة بخان 

يون�س، ومناطق متفرقة بغزة".
وتعي���س العائ��الت وفق م��ا ذك��ره من�سق ع��ام رابطة 
قا�سي��ة  ومعي�سي��ة  ان�ساني��ة  ظ��روف  يف  النازح��ن، 
و�سعب��ة، خا�س��ة يف ظ��ل ا�ستم��رار فقدانه��ا ملقوم��ات 
احلي��اة الهادئ��ة واملريح��ة، االأم��ر ال��ذي اأث��ر عل��ى 
احلال��ة النف�سي��ة واالقت�سادي��ة اأي�س��ا، مو�سح��ا اأن 
الرابطة تقوم بدورها يف التوا�سل مع وزارة االأ�سغال 

لتحفيزها على القيام بدورها ومتابعة ما تقوم به .
وكان اخلب��ري االقت�سادي ماهر الطباع، قد ك�سف عن 
اأرق��ام "�سادمة" تتمح��ور حول عملية اإع��ادة اإعمار 

قطاع غزة، وذلك يف اإح�سائيات للبنك الدويل.
وذكر يف حديثه اأن 1،796 مليار دوالر و�سلت الإعمار 
��رف منه��ا 670 ملي��ون  غ��زة حت��ى نهاي��ة 2016، �سُ
دوالر ل�سالح اإع��ادة االإعمار فقط، اأي بن�سبة 37%، 
و293 ملي��ون دوالر كدعم عام لوكالة غوث وت�سغيل 
الالجئن "اأونروا" بن�سبة %16، و280 مليون دوالر 

كبند م�ساعدات اإن�سانية بن�سبة 16%..
��ا �س��رف 336 ملي��ون دوالر لبن��د دع��م  ويت�س��ح اأي�سً
املوازن��ة العامة لل�سلط��ة الفل�سطينية بن�سبة 19%، 
و�س��رف 86 ملي��ون دوالر ل�سال��ح بن��د وق��ود بن�سبة 
%5، وبند اأخرى  "بدون تف�سيل اأو تو�سيح" بن�سبة 

.7%

السلطة تسرق المنح
م��ن جهت��ه يوؤكد اخلب��ري االقت�سادي نهاد ن�س��وان، اأن 
هن��اك اآالف االأ�س��ر التي هدم��ت منازله��ا يف العدوان 
االأخ��ري مل حت�سل عل��ى اأي تعوي���س، واأن هناك اأ�سر 
تعي���س يف الكرفانات مل يتم تعوي�سه��ا نتيجة الدمار 
ال��ذي حل مبنازله��ا، كم��ا اأن الوح��دات االقت�سادية 
ال�سناع��ات  احت��اد  م��ن  اأ�سراره��ا  تقيي��م  مت  الت��ي 
عل��ى  حت�س��ل  مل  الرقابي��ة  واملوؤ�س�س��ات  االن�سائي��ة 
تعوي�س، منوها اأن هذا ميثل ظاهرة �سيئة جدا تفيد 

باأن ال�سلطة ال تدعم باجتاه اإعادة االإعمار.
ويق��ول ن�س��وان يف حدي��ث لل��راأي:" حت��ى االأم��وال 
املر�سل��ة لقط��اع غ��زة مل ي�س��ل منها اإال ج��زء ب�سيط 
لالأ�س��ر  امل��ايل  الدع��م  اإي�س��ال  يف  التاأخ��ري  بخ��الف 
املهدم��ة بيوته��ا، واأن ع��دم و�س��ول املنح ه��و جزء من 
�سيا�س��ة ال�سلطة لتجري��د غزة من امل��وارد املالية، يف 
وق��ت تقوم ال�سلط��ة بالتواف��ق مع االحت��الل الإبقاء 
قطاع غزة مدمرا لتنفي��ذ العديد من ال�سيا�سات التي 

توؤدي النهيار املنظومة االقت�سادية".
  ويلف��ت يف حديث��ه اأن قط��اع غ��زة تعر���س لثالث��ة 
حروب متتالية، ومل يتم االيفاء مبا وعدت به الدول 
املانح��ة لتموي��ل م�سروع��ات واإع��ادة م��ا مت تدم��ريه 

االحتالل.
وفيما يتعلق باالأموال التي اأخذتها ال�سلطة وو�سعتها 
يف خزينته��ا ومل متن��ح قط��اع غ��زة منه��ا �س��وى 670 
ملي��ون دوالر الأجل االإعمار، يبن ن�س��وان اأن ال�سلطة 
تع��اين م��ن اأزمة مالي��ة وه��ي ت�ستغل غ��زة من خالل 
جباي��ة املقا�س��ة نتيج��ة م�سرتي��ات القط��اع، يف وقت 

ت�ستثم��ر ال�سلط��ة في��ه اأي ع��دوان عل��ى غ��زة جللب 
االأم��وال خلزينته��ا مثلم��ا ح��دث خ��الل زي��ارة رامي 

احلمدهلل لرتكيا منذ اأيام. 
وع��ن اأبرز التحدي��ات التي يواجهها قط��اع غزة فيما 
يتعلق باإع��ادة االإعمار، ي�سيف اخلبري االقت�سادي:" 
ع��دم متابعة ال�سلطة الفل�سطينية مع الدول املانحة، 
حي��ث اأن جزء من املت�سررين يتب��ع املنحة ال�سعودية 
وبع�سه��ا يتبع املنح��ة القطري��ة والكويتية، حيث مت 
جتزئ��ة ملف االإعمار من خالل االأونروا باالتفاق مع 

ال�سلطة برام اهلل".
وي�ستدرك قوله:" ه��ذه االأموال ال ت�سل قطاع غزة، 
ومن مينع و�سول رواتب م�ستحقة بالتايل مينع و�سول 
االأم��وال لالعمار اأو تنمية املجتمع، وهذا يحدث على 
قاع��دة اأن قط��اع غزة خارج عن ال�سيط��رة وال ياأمتر 
بال�سلط��ة وحكومة الوف��اق الوطني"، م�س��ريا اإىل اأن 
املطل��وب و�سع �سندوق وتوزيع م�ساريف االإعمار على 

املواطنن املهدمة منازلهم من اأجل اإعادة بنائها.
وتتمث��ل اأب��رز التحدي��ات اأم��ام االإعم��ار يف ا�ستمرار 
احل�س��ار االإ�سرائيلي لغزة، واإدخ��ال مواد البناء عرب 
االآلي��ة الدولية التي اأكد اجلميع منذ حلظتها االأوىل 
اأنه��ا لن تف��ي بالغر�س نظ��را ل�سروطها، وع��دم اإيفاء 

املانحن بوعودهم.
وبلغت كمية اال�سمنت املدخلة اإىل القطاع منذ انتهاء 
2014 وحت��ى تاريخ��ه  الع��دوان االإ�سرائيل��ي ع��ام 
ملي��ون ون�س��ف ط��ن، يف ح��ن اأن احتياج��ه الطبيعي 
يبلغ اأكر من الرقم املدخل �سنوًيا، اأي ما يعني 33% 

من االحتياج العام، وفق الطباع.

حولت الماليين من أموال المانحين لميزانيتها..

إقامة جبرية تفرضها حكومة الحمد اهلل على إعمار غزة



Aاألخــيرة l r a y  N e w s p a p e r

www. a l r a y . p s Thuresday - 11 May 2017 الخميس  15 شعبان  1438هــ  /11 مايو - أيار  2017م

الحساينة: صرف 
5 مليون دوالر 

للمستفيدين من 
المنحة الكويتية

غزة- الراأي
اأعل��ن وزير االأ�سغ��ال العام��ة واالإ�سكان 
مفيد احل�ساينة، اإنه �سيتم خالل االأيام 
القليل��ة القادمة، �سرف 5 مليون دوالر، 
كدفعة جديدة الأ�سحاب املنازل املدمرة 
كليًا، للم�ستفيدين من املنحة الكويتية.

و�س��ل  ت�سري��ح  يف  احل�ساين��ة  وق��ال 
الي��وم االثنن،  "ال��راأي" ن�سخ��ة عنه، 
ر�سائ��ل  باإر�س��ال  �ستق��وم  ال��وزارة  اإن 
للم�ستفيدي��ن مبوع��د ا�ست��الم الدفع��ة 
املالية اجلدي��دة ملوا�سلة اإع��ادة اعمار 

منازلهم.
و�سك��ر دول��ة الكوي��ت اأم��ريا وحكوم��ة 
و�سعبا على دعم وم�سان��دة اأبناء �سعبنا 

الفل�سطيني.

غزة- الراأي
نف��ى رئي�س القط��اع امل��ايل باللجن��ة االإدارية 
احلكومية يف غزة يو�سف الكيايل، تاأثر عملية 
�س��رف الدفعات املالي��ة للموظفن احلكومين، 
بق��رارات رئي�س ال�سلط��ة الفل�سطينية حممود 
التج��ار  اإعف��اء  اآخره��ا  كان  والت��ي  عبا���س 

واملواطنن يف القطاع من دفع ال�سرائب.
"ال��راأي" اأن  ل���  الكي��ايل يف ت�سري��ح  وطم��اأن 
املر�س��وم الرئا�س��ي ل��ن يكون ل��ه اأي اأث��ر �سواء 
بال�سل��ب اأو باالإيجاب على االإي��رادات املحلية 
اأو الدفع��ات املالية التي �ستبقى املالية ملتزمة 
به��ا يف امل�ستقب��ل، باعتب��ار اأن ه��ذا الق��رار يف 

حكم املنعدم.
و�سدد عل��ى اأن مواعيد ون�س��ب �سرف الدفعات 
املالي��ة �ستبق��ى كم��ا ه��و معم��ول ب��ه حالي��ا، 
بالرغ��م م��ن االأزم��ة الت��ي تع��اين منه��ا وزارة 
ع��ن  املالي��ة  الدفع��ة  اأن  مو�سح��ا  املالي��ة، 
ال�سه��ر املن�س��رم، �سيت��م �سرفها ب��ذات الن�سبة 
وه��ي %50 وبح��د اأدن��ى 1400 �سي��كل، ويف 
موعده��ا اأي بع��د 30 يوما م��ن عملية ال�سرف 
م��ن ال�سهر املا�س��ي، حمذرا يف الوق��ت ذاته من 
وق��وع املوظف��ن فري�س��ة االإ�ساع��ات واالأخبار 

وال�سفحات امل�سبوهة والكاذبة.
ون��وه الكي��ايل اإىل اأن ق��رار اإعف��اء مواطن��ي 
قط��اع غزة من دفع اأية �سرائ��ب اأو جمارك اأو 
ر�س��وم، لي�س االأول من نوعه، ب��ل يعترب القرار 
الثاين م��ن حيث امل�سمون، وال��ذي ي�سمل فقط 
اخلزين��ة املالي��ة يف غ��زة )االإي��راد املحل��ي(، 
ه��ذه  دف��ع  م��ن  �سخ���س  اأي  يعف��ى  ال  بينم��ا 

ال�سرائب للخزينة العامة يف رام اهلل.
وقال: "خلفي��ة هذه الق��رارات وا�سحة متاما 
الأي متاب��ع اأو خمت���س بال�س��اأن االقت�سادي اأو 

امل��ايل ه��و حرمان غ��زة م��ن اأي م�س��در متعلق 
باالإي��رادات، واإح��كام الت�سيي��ق واخلناق على 
�سكانه��ا، وع��دم متوي��ل اخلدم��ات واالأن�سط��ة 

التي تقدمها الوزارات احلكومية".
واأك��د الكي��ايل اأن الق��رار االأول ال��ذي �س��در 
قب��ل ع�سر �سن��وات مل يتم تطبيق��ه، وبالتايل 
ل��ن يت��م اأي�س��ا تطبي��ق الق��رار الث��اين ال��ذي 
�س��در قبل يوم��ن ل�سبب��ن: "االأول: هو �سبب 
قانوين بحت، ب�سبب عدم عر�سه على املجل�س 
الت�سريع��ي وامل�سادق��ة علي��ه، والث��اين متعلق 
باحلال��ة االقت�سادية، الأن��ه ال يعقل اأن ترتك 
غزة متوت باإدع��اء الوقوف اإىل جانب ال�سعب 
الفل�سطين��ي يف ظ��ل ه��ذه الظ��روف، خا�س��ة 
اأن املر�س��وم الرئا�س��ي ي�سته��دف فق��ط االإيراد 

املحلي".
وعن قانونية اأو ع��دم قانونية جمع ال�سرائب 
اأو اجلباي��ة يف غ��زة والتي ت�سرّي حي��اة النا�س 

يف غ��زة م��ن خ��الل تق��دمي كاف��ة اخلدم��ات 
احلكومي��ة م��ن �سح��ة وتعلي��م وتوف��ري االأمن 
للمواطن��ن، ب��ّن اأن��ه ومن��ذ ع�س��ر �سن��وات مل 
يت��م اإدخ��ال اأي��ة تعدي��الت عل��ى الت�سريعات 
املعمول بها يف فل�سطن، واأن حت�سيل ال�سرائب 
للقوان��ن  وفق��ا  ج��اء  اجلمركي��ة  والر�س��وم 
الفل�سطينية، وال يتم حت�سيل اأية مبالغ خارج 

االإطار القانوين.
وذك��ر الكي��ايل اأن احلدي��ث عن ع��دم قانونية 
حت�سي��ل ال�سرائب يف غ��زة كما تدعي اجلهات 
امل�سوؤول��ة يف ال�سلطة، ياأت��ي يف �سياق املناكفات 
اأن  املالي��ة  ل��وزارة  الت��ي ال ميك��ن  ال�سيا�سي��ة 
ت�سب��ح طرف��ا فيه��ا، مو�سح��ا اأن املبال��غ الت��ي 
يت��م حت�سيلها من جتار ومواطن��ي غزة، والتي 
يت��م  م��ا  اأ�سع��اف  اهلل،  رام  خلزين��ة  تذه��ب 
حت�سيل��ه يف غزة، وفقا للدرا�س��ات املعدة حتى 

من خارج االإطار احلكومي.

الكيالي للرأي: الدفعة في موعدها واإليرادات
 لن تتأثر بقرار عباس

غزة- الراأي
اأعلن��ت دائرة العالق��ات العامة واالإع��الم يف بلدية غ��زة اأنها تلقت 
خ��الل �سهر اإبري��ل / ني�سان املا�سي نح��و ) 80( �سكوى من املواطنن 
تتعلق بخدمات البلدية عرب بوابات التوا�سل االإلكرتونية املختلفة 

.
واأف��ادت الدائ��رة يف تقريره��ا ال�سه��ري اأن ال�س��كاوي توزع��ت عل��ى 
قطاع��ات خمتلفة كاملي��اه والنظافة والطرق وقطاع��ات اأخرى ومت 
حتويلها جلهات االخت�سا�س يف البلدية ملعاجلتها والرد عليها الإعالم 

املواطنن .
واأو�سح��ت اأنه��ا تلقت ) 18( �سك��وى تتعلق بقطاع ال�سح��ة والبيئة، 
و)17( �سك��وى تتعلق بقط��اع املياه، و)16( �سك��وى يف جمال الطرق 
ال�س��وارع  تنظي��م  جم��ال  يف  �سك��وى   )14 و)  العام��ة،  واالأر�سف��ة 
والتعدي��ات، باالإ�ساف��ة اإىل )6( �س��كاوي يف جم��ال االإن��ارة، و)7( 
�سكاوي تتعلق بفواتري اخلدمات وق�سايا اإدارية اأخرى، و�سكوتن يف 

جمال طفح ال�سرف ال�سحي .  
وبين��ت الدائ��رة اأن منظوم��ة ال�س��كاوي االإلكرتوني��ة �سهل��ت عل��ى 
املواطنن يف جم��ال تقدمي ال�سكاوي واال�ستف�س��ارات ومتابعتها دون 

احلاجة لقدوم املواطن للبلدية .
واأك��دت اأنه باإم��كان املواطنن التق��دم ب�سكاويه��م املتعلقة بخدمات 
البلدي��ة عرب بوابات التوا�سل املختلفة منه��ا: �سفحة البلدية على 
الفي���س بوك، وتطبيق بلدي��ة غزة على الهوات��ف الذكية، وبرنامج 

الوات�س اأب، اأو عرب الرقم املخت�سر )115( .
ودع��ت بلدي��ة غ��زة املواطنن يف املدين��ة اإىل التوا�سل م��ع البلدية 
عرب بوابات التوا�سل االإلكرتونية لال�ستف�سار عن اخلدمات املختلفة 
للبلدي��ة ولال�ستع��الم ع��ن ج��دول توزي��ع املي��اه، وتق��دمي ال�سكاوي 
املختلف��ة .  وتبذل بلدية غزة جهودا كبرية لتطوير االأداء وت�سهيل 
التوا�س��ل مع املواطنن وح��ل ال�سكاوي باأق�س��ى �سرعة ممكنة �سمن 

جهودها الهادفة لتح�سن واقع اخلدمات يف املدينة .

تتعلق بقطاعات مختلفة في البلدية

البلدية تستقبل ) 80( شكوى 
خالل شهر إبريل الماضي


