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عباس يعزم على "إعدام صور الحياة بغزة"

غزة-الر�أي � -آالء النمر
عالني��ة ودون زع��م م��ن �أح��د امل�س�ؤولني ع�بر و�سائ��ل الإعالم
املختلف��ة ،بات رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س يخ�ص�ص �إطاللته
الأخ�يرة �أم��ام الكامريات لإكم��ال الإدالء ببقي��ة الإجراءات
العقابي��ة �ضد قطاع غ��زة ،دون تردد ودون وج��ه رحيم ي�شفع
لل�ش��ق الآخ��ر م��ن الوط��ن ،نف��ذت �سبل العق��اب املتخ��ذة بحق

بحر :عباس ال يملك قرار حل
التشريعي ولدينا خطوات للرد
غزة -الر�أي
�أكد النائب الأول لرئي�س املجل�س
الت�شريع��ي الفل�سطين��ي ،الدكتور
�أحمد بحر� ،أن املجل�س الت�شريعي
�سي��د نف�س��ه و�أن رئي���س ال�سلط��ة
حمم��ود عبا���س ال ميلك م��ن �أمره
�شي ًئ��ا يف حل املجل���س ،لأن واليته
كرئي���س انتهت يف يناي��ر /كانون
ث��اين ع��ام 2009م ،وو�ص��ف
املحكم��ة الد�ستورية الت��ي �شكلها
عبا���س دون م�ش��اورات �أو تواف��ق
فل�سطيني بالباطل��ة وال ت�ستطيع

ح��ل الت�شريع��ي .وك�ش��ف بح��ر
النق��اب ع��ن �أن الرد عل��ى خطوة
رئي���س ال�سلط��ة بح��ل املجل���س
الت�شريع��ي �-إن مت��ت" -جاه��ز
وموجود" لدى املجل�س الت�شريعي
ح�س��ب القان��ون الأ�سا�س��ي
ً
راف�ض��ا الإف�ص��اح
الفل�سطين��ي،
عنه.
ونبه بحر ،م��ن التالعب بالقانون
و�إعط��اء رئي���س املحكم��ة
الد�ستورية (التي
�شكله��ا عبا���س يف
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مليوين مواطن من قبل عبا�س.
الت�صريح��ات الأخ�يرة لعبا�س عرب و�سائ��ل الإعالم وا�ضحة ال
تت�ضم��ن التلفي��ق وال التحليل هذه املرة ،فم��ن خاللها يبدو �أن
عبا���س ق��د فق��د �أوراق �ضغطه عل��ى حركة حما���س ،وعلى من
بي��ده الع�ص��ى احلاكمة لقطاع غ��زة ،ما دفع��ه لفر�ض عقوبات
باجلملة ،دون متييز�" .إحال��ة املوظفني ال�شباب نحو التقاعد،

هدى وجميلة ..
خريجات من تحت
ركام الصدمات
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اإلعالم الحكومي:
أكثر من  88انتهاكًا
إسرائيليًا خالل يوليو
المنصرم
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م��ن بينه��م املدني�ين والع�سكري��ن ،قط��ع روات��ب املوظف�ين يف
م�ؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل ،قط��ع الأم��وال الواف��دة �إىل قطاع
غزة ،وق��ف التحويالت الطبي��ة للأطفال ومر�ض��ى ال�سرطان،
قط��ع الكهرب��اء ،رف��ع قيم��ة �ضريب��ة البل��و،
حرم��ان اخلريج�ين م��ن فر���ص التوظي��ف،
�إغ�لاق امل�ؤ�س�س��ات اخلريي��ة  ،"...القائم��ة
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هل يكون معلمو غزة الخصم
القادم في ملعب “السلطة”؟
غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
كال�صاعق��ة؛ وق��ع خ�بر تعلي��م
غ��زة املتعل��ق باحتمالي��ة تنفي��ذ
ال�سلط��ة ب��رام اهلل لق��رار التقاعد
املبك��ر للمدر�س�ين م��ن ذوي اخلربة
والكفاءة العالي��ة ،فمنهم من لديه
�أ�س��رة يعيله��ا وينتظ��ر �أطف��ال مل
ي��روا احلي��اة بعد ،ومنه��م من يعيل
�أ�س��ر ب�أكمله��ا ق��د �أثقل��ت كاهل��ه،
ومنه��م م��ن ق�ض��ى حيات��ه يف مهنة
التعليم وال يرى نف�سه �إال بها.
وي�شع��ر الكث�ير م��ن املعلم�ين الذين
يتقا�ضون راتبا م��ن رام اهلل بالقلق

واخل��وف ال�شديدين م��ن احتمالية
تنفي��ذ هذا القرار بحقهم ،م�ؤكدين
�أنهم يعي�ش��ون يف دوامة كبرية لي�س
له��ا �أول م��ن �آخر من��ذ احلديث عن
احتمالية التقاعد املبكر.
يق��ول �أح��د املعلمني" �أب��و حممود"
وال��ذي �سنكتف��ى با�سم��ه الأول
خ�شي��ة م��ن �أن يطال��ه ال�ض��رر":،
�أح��ب عمل��ي يف التعليم كث�يرا ،وال
�أعتقد �أنني �أ�صل��ح لأكون متقاعدا،
ف�أن��ا مل �أمتن��ع
ع��ن عمل��ي ول��و
للحظ��ة واح��دة
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تقرير
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عقب احتمالية تنفيذ قرار التقاعد المبكر

هل يكون معلمو غزة الخصم القادم في ملعب "السلطة"؟

هدى وجميلة  ..خريجات من تحت ركام الصدمات
غزى -الر�أي � -آالء النمر
فلنع��د بالذاكرة املكتظ��ة بالأحداث
املت�سارع��ة �إىل ال��وراء ،فلرنج��ع يف
ال�شري��ط �إىل م�شاه��د ال ميك��ن �أن
تدخل �إىل ع��امل الن�سيان ،حزمة من
�سنوات م�ض��ت لكنها ال ميكن �أن متحي
محامية قانونية

اثني ع�شر عام ًا انق�ضت على الفتاة اجلامعية
الت��ي كان��ت تدع��ى بالطفل��ة "ه��دى غالية"،
حزمة من ال�سنوات املكتظة بكارثية ال�صدمة،
واحلج��م الفادح للجرح الن��ازف بقلبها� ،إال �أن
خطواته��ا الأخرية من عل��ى م�سرح اخلريجني
قال��ت ب�أنه��ا تل��ك الفل�سطيني��ة الت��ي ي�صع��ب
ك�سره��ا ،و�أثبت��ت �أنه��ا ب��كل ما متل��ك من عقل
وروح و�إمكاني��ات �ستنجح رغم ًا عن �أنف قاتلي
�أبيها و�إخوتها ال�صغار.
هدى غالي��ة تخرجت من اجلامعة الإ�سالمية
م��ن كلية ال�شريعة والقان��ون ،لت�صبح حمامية
،تقا�ض��ي االحت�لال الإ�سرائيل��ي عل��ى م��ا
اقرتف��ه من جرمي��ة ب�شع��ة ا�سته��دف خاللها
�أبيه��ا و�أ�شقائه��ا وزوج��ة �أبيها بينم��ا كانوا يف
رحل��ة بحرية قبل اثني ع�شر عاما ،لكن هدى

وجع�� ًا عا�ش عقدا كامال من الزمن وال
زال جرح ًا غائر ًا مل يندمل.
ع��ن ق�ص��ة الطفل��ة الت��ي �أ�صيب��ت
باجلن��ون والتخب��ط ،ح�ين اختطفت
الطائ��رات احلربي��ة منه��ا �أبيه��ا يف
رحلة بحرية ق�صرية ،عن ذاك اال�سم

ترف�ض الظهور على و�سائل الإعالم.
فه��ي مازال��ت تعاين حت��ى يومنا هذا م��ن �آثار
ال�صدم��ة ،فالذه��ول يلفها له��ول املجزرة التي
ج��رت معه��ا ،واختطف��ت املقرب�ين �إىل قلبها،
وها هي اليوم تويف بوعدها ،ب�أول خطوة على
طريق حتقيق العدالة ،تخرجها من اجلامعة.
ه��دى غالي��ة حمل��ت عل��ى عاتقها عه��دا يوم
�أن �أنه��ت مرحل��ة الثانوية العام��ة ب�أن تدر�س
التخ�ص���ص ال��ذي �ستق��ف خالله��ا كمحامي��ة
لتقا�ضي قاتل �أبيها و�إخوتها ال�صغار.
�شاط��ئ البحر �س ّب��ب لهدى و�أمه��ا �أزمة نف�سية
ال زال��ت جذورها قائمة يف نف�سيهما ،فال ميكن
مل�ض��ي اثني ع�شر عام ًا �أن يق�ضي على احلادثة
املري��رة التي حدثت لهدى ،فلم ينك�سر حاجز
ال�صدم��ة وه��ول امل�شه��د يف ذاكرة ه��دى و�أمها
التي �أ�صيبت خالل احلادثة �آنذاك.

صحيفة يومية شاملة
تصدر نصف أسبوعياً مؤقتاً (اإلثنين-الخميس)
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم -المكتب اإلعالمي الحكومي

ال��ذي حف��ر يف ذاك��رة الأطف��ال قبل
الكبار ،عن ال�صوت الذي ال زال �صداه
ي�تردد يف الآذان ،ع��ن قل��ب "ه��دى
غالية" الذي متزق وجعا وهي جتري
عل��ى �شاط��ئ البح��ر وتن��ادي "يابااا
..بدي �أبويا".

مراسلة صحفية
وع��ن ق�ص��ة حت��دٍ �أخ��رى ،م��ن عل��ى م�س��رح
التخ��رج ل�صي��ف  ،2017تقدم��ت اخلريج��ة
جميل��ة الهبا�ش بال �أقدم ،تق��ود على كر�سيها
املتح��رك ،اعتلت من�ص��ة التخ��رج وكلها حتدٍ
مفع��م بالطموح والأمل بتحقي��ق حلمها الذي
ال يتما�شى مع و�ضعها ال�صحي.
بع��د �أن فق��دت اخلريج��ة جميل��ة الهبا���ش
�أقدامه��ا يف ح��رب � ،2008أخ�برت و�سائ��ل
الإع�لام ب�أنها تطمح لأن ت�صبح مرا�سلة لقناة
اجلزي��رة القطرية ،ويب��دو �أنها حملت حلمها
عل��ى حممل اجل��د لتحقيقه رغم�� ًا عن ظروف
�أقدامها وو�ضعها النف�سي املرير.
انته��اء بال�شاب��ة جميل��ة الهبا�ش التي
ولي���س
ً
برتت قدماها يف عدوان عام  ،2008و�أبت �إال
�أن حتق��ق حلمها فدر�س��ت ال�صحافة والإعالم

للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

ومتي��زت فيها وتخرجت م��ن جامعة الأق�صى،
حلمة بعمل يليق بحلمها.
ويف �أ�ش��د �أوق��ات جميلة �ضيق�� ًا و�صعوبة وقت
�أن �أ�صيب��ت فيها وبرتت �أقدامه��ا ،وا�ست�شهدت
�أخته��ا جليل��ة واب��ن عمه��ا خ�لال ق�ص��ف
ملنزله��م يف حي التفاح يف غ��زة برتت قدماها،
قال��ت بطفولة مذهل��ة �":س�أح�سبك��م بنف�سي
و�أدر���س تخ�ص���ص ال�صحافة والإع�لام ،رغما
ع��ن ال�صواريخ وع��ن طائ��رات االحتالل وعن
همجي��ة وغطر�س��ة وج�بروت ه��ذا املحت��ل
الغا�شم".
مل تلتف��ت �أنذاك جلرحه��ا النازف ،ومل يك�سر
همتها برت كلتا قدميه��ا ،ووقفت على �أطرافها
ال�صناعية ناجح��ة عنيدة و�أكرث قوة من زمن
م�ض��ى ،لتعل��ن ب�أنها �ستخو���ض مرحلة جديدة
مفعمة بالنجاح و�أكرث متيز ًا.

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com

غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
كال�صاعق��ة؛ وقع خرب تعليم غ��زة املتعلق باحتمالية
تنفي��ذ ال�سلط��ة ب��رام اهلل لق��رار التقاع��د املبك��ر
للمدر�س�ين من ذوي اخلربة والكف��اءة العالية ،فمنهم
م��ن لديه �أ�سرة يعيلها وينتظر �أطفال مل يروا احلياة
بع��د ،ومنهم من يعي��ل �أ�سر ب�أكملها ق��د �أثقلت كاهله،
ومنه��م م��ن ق�ض��ى حيات��ه يف مهن��ة التعلي��م وال يرى
نف�سه �إال بها.
وي�شع��ر الكثري م��ن املعلمني الذين يتقا�ض��ون راتبا من
رام اهلل بالقل��ق واخل��وف ال�شديدي��ن م��ن احتمالي��ة
تنفيذ ه��ذا القرار بحقهم ،م�ؤكدي��ن �أنهم يعي�شون يف
دوام��ة كبرية لي�س لها �أول من �آخ��ر منذ احلديث عن
احتمالية التقاعد املبكر.
يق��ول �أح��د املعلم�ين" �أبو حمم��ود" وال��ذي �سنكتفى
با�سم��ه الأول خ�شي��ة م��ن �أن يطاله ال�ض��رر� ":،أحب
عمل��ي يف التعليم كثريا ،وال �أعتق��د �أنني �أ�صلح لأكون
متقاع��دا ،ف�أنا مل �أمتنع عن عملي ولو للحظة واحدة
وم��ا تخيلت نف�سي بعيدا عن تل��ك املهنة" ،مو�ضحا �أن
كل الت�صريحات والدالئل ت�شري اىل �أن هناك جمزرة
�سرتتك��ب بحق املعلمني الذي��ن يتقا�ضون راتبا من رام

اهلل ،وبغ���ض النظ��ر عم��ا �إذا كان ي��داوم املوظ��ف �أم
ممتنع عن العمل.

حجارة شطرنج
�أبو حممود يبلغ من العمر �أربعني عاما ،ولديه خم�سة
�أطف��ال �أغلبه��م �صغار يف ال�سن ،فيم��ا الطفل ال�ساد�س
عل��ى و�ش��ك اخل��روج �إىل ه��ذه احلي��اة ،الأم��ر ال��ذي
يعت�بره �أبو حممود قطع ل��رزق �أطفال��ه وم�ستقبلهم،
حيث طلباتهم واحتياجاتهم ال تنتهي �أبدا.
وبكلم��ات ميل�ؤه��ا احلزن ،ي�ضيف يف حديث��ه للر�أي":
م��اذا يعن��ي �أنن��ي ق��د �أتقاع��د؟ يعن��ي �أنن��ي �أ�صبحت
عاط�لا ع��ن العم��ل يف بل��د حتكمه��ا البطال��ة ،ويعني
حرم��ان اجتماع��ي ،وبدال من �أن تك��ون مركز اهتمام
الغ�ير �ست�صبح يف طي الن�سيان ،وه��ا نحن الآن ننتظر
ما تتمخ�ض عنه الأيام والقرار مرهون بغزة".
وي�شع��ر �أب��و حمم��ود بالقل��ق واخل��وف م��ن �أن يطاله
التقاع��د ،وي�ؤك��د �أن املق�ص��ود من ذلك ه��و �أن ت�ضرب
غ��زة يف مقت��ل ،و�أن الت�صريح��ات ال�ص��ادرة من تعليم
غ��زة ت�ش�ير اىل احتمالي��ة ذلك وبق��وة ،م�ش�يرا �إىل
�أن م��ا يحدث بح��ق املعلمني وغريهم م��ن املوظفني هو

جرمية ،و�أن املواطن يدفع ثمن الأخطاء ال�سيا�سية.
وبتاب��ع قول��ه� ":أن��ا م�ؤم��ن ب��اهلل ولك��ن يعز عل��ي �أن
نك��ون حج��ارة �شطرجن يف رقعة العبوه��ا ال يعرتفون
ب�أحقيتن��ا يف احلي��اة" ،مو�ضح��ا �أن الأم��ر ال يقت�ص��ر
عل��ى اجلوانب املادي��ة ،بل هناك جوان��ب اجتماعية
ونف�سية �ستكون نتيجة لأي قرار ي�ضر باملعلمني.
املعل��م "�أبو حممد"  36عاما ،وال��ذي ف�ضل هو الآخر
ذكر اال�سم الأول فقط ،يقول للر�أي� ":إنه يعيل �أكرث
من عائلة ولديه �سبعة �أطفال ،و�أن الكثري من املعلمني
بغ��زة والذي��ن يتقا�ضون راتب��ا م��ن رام اهلل ي�شعرون
ب�أنه��م يف دوامة منذ احلديث ع��ن احتمالية التقاعد
املبكر للمعلمني".
وم��ن جهة �أخرى ي��رى الكثري من اخلريج�ين ب�أن لهم
الأحقي��ة يف �أن يت��م منحه��م فر�صة لإثب��ات �أنف�سهم
يف عملي��ة التدري���س ،و�أن لديهم الكث�ير من اخلربات
والكف��اءات ،و�أنهم مع م��رور الزمن �سوف يثبتون ذلك
من خالل التوا�صل مع الطلبة.
يف ح�ين ي��رى �آخري��ن �أن ه���ؤالء املدر�س�ين القدام��ى
يحمل��ون الكثري من اخلربات والكف��اءات و�أن اخلربة
والتميز له دور فعال ،و�أنه ال يحق لأحد حرمانهم من

م�صدر رزقهم وم�ستقب��ل �أبنائهم ،ويرى �آخرين �أن من
�سيدفع��ون الثمن م��ن هذا التغيري هم طلب��ة الثانوية
العامة فقط.

التعليم تحذر
م��ن جهته��ا ح��ذرت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م بغ��زة،
م��ن تنفي��ذ ال�سلط��ة برام اهلل لق��رار التقاع��د املبكر
للمدر�سني من ذوي اخلربة والكفاءة العالية.
وق��ال وكي��ل ال��وزارة زي��اد ثاب��ت يف ت�صري��ح لوكالة
"ال��ر�أي"�" :إنه ويف ح��ال �أقدمت رام اهلل على هذه
اخلطوة ،ف���إن العملية التعليمية يف غ��زة �ستُ�صاب يف
مقت��ل ،مبا ي�ؤثر �سل ًبا على الطلبة" .وذكر ثابت �أن ما
يزيد عن � 4آالف معلم و�إداري من املوظفني يف الوزارة
را �إىل �أنه يف حال
يتلق��ون رواتبه��م من رام اهلل ،م�ش�ي ً
مت تقاع��د ه���ؤالء ،ف�إن املعلم�ين اجلدد الذي��ن �سيتم
تعيينهم لن يكونوا ذوي خربة وكفاءة وهو ما �سي�ؤثر
عل��ى العملي��ة التعليمي��ة .وعرب عن �أمل��ه �أن ال ينفذ
ه��ذا الق��رار ب�سب��ب تبعاته اخلط�يرة عل��ى التعليم،
م�ؤكدا يف ذات الوقت �إعداد وزارته عدة �سيناريوهات
للتعامل مع الأزمة وعدم ت�أثر العملية التعليمية.

تقرير

04

االثنين  15ذو القعدة 1438هـ  07 /أغسطس  -آب 2017م
Monday - 07 August 2017

Alray Newspaper

w w w. a l r a y. p s

تقرير

االثنين  15ذو القعدة 1438هـ  07 /أغسطس  -آب 2017م
Monday - 07 August 2017

Alray Newspaper

w w w. a l r a y. p s

05

إصابة  53صحفيا واعتقال  5آخرين

اإلعالم الحكومي :أكثر من  88انتهاكًا إسرائيليًا خالل يوليو المنصرم
غزة-الر�أي
�سج��ل املكت��ب الإعالم��ي احلكوم��ي ،م�سل�س��ل اعت��داءات
وانته��اكات االحت�لال الإ�سرائيل��ي وا�ستخدام��ه الق��وة
املفرط��ة والت��ي ارتفعت خ�لال �شهر يولي��و /متوز،2017
ومتادي��ه يف اعتداءات��ه �ض��د امل�ؤ�س�س��ات ال�صحافي��ة
واحلري��ات االعالمي��ة يف االرا�ض��ي الفل�سطيني��ة املحتل��ة
وخا�ص��ة خ�لال �أح��داث امل�سج��د االق�ص��ى املب��ارك يف
مدين��ة القد���س املحتل��ة ،يف حماول��ة من��ه لكت��م �أي �صوت
ينقل حقيق��ة معاناة ال�شعب الفل�سطين��ي ب�سبب االحتالل
و�سياته العنجهية.
ور�ص��دت -وح��دة الر�ص��د واملتابع��ة -يف املكت��ب الإعالمي
احلكومي-غ��زة ،خ�لال تقريره��ا ل�شه��ر مت��وز /يوني��و
 2017املن�ص��رم �أك�ثر م��ن (  ) 88من االنته��اكات متثلت
يف االعت��داءات ،واالعتق��االت واالقتحام��ات واالهان��ات
وتك�س�ير وم�ص��ادرة مع��دات ومن��ع تغطي��ة وط��رد وتهديد
باغ�لاق ،م��ن قب��ل االحت�لال الإ�سرائيل��ي يف االرا�ض��ي
الفل�سطيني��ة ،و(  )15انته��اكات من قبل �أجه��زة ال�سلطة
يف ال�ضفة املحتلة.
انتهاكات االحتالل الإ�سرائيلي
وخ�لال تقرير وحدة الر�ص��د واملتابعة والذي �سجل �أعلى
ن�سب��ة ا�صابات من��ذ بداية العام احلايل حي��ث بلغت عدد
اال�صاب��ات خ�لال ال�شه��ر املن�ص��رم اك�ثر م��ن ( ) 53حالة
م��ن بينه��م � 15صحافي��ة و�إعالمية وترك��زت االعتداءات
يف حمي��ط ب��اب اال�سب��اط يف القد���س املحتل��ة خ�لال
تغطيته��م احداث امل�سجد االق�ص��ى ،وتنوعت اال�صابات ما
ب�ين ا�ستهدافه��م بالر�صا�ص املطاط��ي والر�ش بغ��از الفلفل
والقناب��ل ال�سامة ،وقنابل ال�ص��وت احلارقة والر�ش باملياه
العادمة.
�إىل ذل��ك ر�ص��د التقري��ر �أك�ثر م��ن( )6ح��االت احتج��از
ال�صحفي�ين واحتجاز بطاقاتهم ال�شخ�صية وال�صحفية من
بينه��م طاق��م تلفزي��ون فل�سطني( حممد را�ض��ي ،وعلي دار
عل��ي) ،ورغي��د طبي�سة ،م�ؤي��د اال�شقر ،و�إيه��اب ال�ضمريي،
والعدي��د من الطواقم ال�صحفي��ة واحتجازها بهدف منعها
م��ن التغطي��ة وممار�س��ة املهام والت��ي �سجلت �أك�ثر من()4
ح��االت من��ع ب�ش��كل مبا�شر وطرده��م من موق��ع االحداث
والتغطي��ة ور�ضه��م باملياه العادمة واالهان��ة ،غري ان كافة
حاالت االنتهاكات التي يرتكبها االحتالل بهدف منعهم من
ممار�سة عملهم.
كم��ا �سج��ل( )5ح��االت اعتقال وه��م ر�ض��وان قطناين من
مدين��ة نابل���س ،وحمم��د م�ضي��ة م��ن اخللي��ل ،وفاي��ز اب��و
رميل��ة م��ن القد���س ،وعمر العم��ور من بني حل��م ،وم�صطفى
اخلوج��ا من رام اهلل ،فيما ثببت حكم عدد( )2لل�صحفيني
اال�سريي��ن حمم��د البط��روخ ،وم�صطفى ال�شن��ار ،كما اجلت
حماكم��ة ع��دد( ،)1وهو ال�صحف��ي �ساهر غ��زاوي� ،إ�ضافة
�إىل من��ع الأ�س�ير ال�صحف��ي حمم��د القي��ق م��ن زي��ارة �أهله
لت�سجل حالة ( )1انتهاك داخل �سجون االحتالل.
يف ح�ين اجربت ع��دد( )3من ال�صحفيني عل��ى دفع غرامة
مالي��ة وهما لل�صحفي في�ص��ل الرفاعي ،وم�صطف��ى ال�شنار،
وت�سجيل خمالف��ات مالية لطواقم البث التلفزيوين وعدد
من ال�صحفيني يف القد�س املحتلة
فيم��ا وث��ق التقري��ر ( )8ح��االت اقتح��ام ومداهم��ة على
مكت��ب قناة القد�س مرتني خ�لال ذات ال�شهر ،و�شركة راما
�س��ات ،و�شرك��ى بال ميدي��ا ،وميادي��ن ورو�سيا الي��وم وقناة
املنار الف�ضائية ،وبلغت عدد حاالت اال�ستيالء على معدات
وام��وال م��ن م�ؤ�س�س��ات او ا�شخا���ص �صحفي�ين ع��دد()4
حاالت ،وتهديد ب�إغالق حالة( )1لقناة اجلزيرة.
ويف �سي��اق انته��اكات االجه��زة االمني��ة الفل�سطيني��ة يف
ال�ضف��ة املحتل��ة والت��ي ر�صدته��ا وح��دة الر�ص��د واملتابعة
يف املكت��ب الإعالم��ي احلكومي وبلغ��ت( )15انته��اك ًا متثل
يف اعتق��ال (� )2صحفي�ين وهم��ا �أحم��د اخلطي��ب ،جه��اد

ب��ركات ،احتج��از عدد( )4وه��م جماهد ال�سع��دي ومثنى
الدي��ك وبطاقته��م ال�شخ�صي��ة ،وا�س�لام �س��امل ،وعب��د
املح�س��ن ال�شاللدة ،وم�صادرة معدات عدد ( )1وهي كامريا
ال�صحفي جماهد ال�سعدي.
فيم��ا ا�ص��درت �أجه��زة ال�سلط��ة ام��ر ا�ستدعاء لع��دد ()7
م��ن ال�صحفي�ين وهم حممد عو���ض مرتني ،وعل��ي عبيدات
مرت�ين ،و�سام��ر خوي��رة ،وال�صحافيتني نقاء حام��د ،وراما
يو�سف.
كم��ا �سجل��ت م��ن �ضم��ن االنته��اكات الفل�سطيني��ة ت�شوي��ه
وت�شكيك عدد ( )1لل�صحفي زياد حلبي.
و فيم��ا يل��ي تف�صيل لأه��م االنتهاكات الت��ي ر�صدها املكتب
الإعالمي احلكومي يف تقريرها ل�شهر متوز /يوليو2017
�أوال :انتهاكات االحتالل الإ�سرائيلي:
 :3/7/2017االحت�لال مين��ع عائل��ة اال�سري ال�صحفي
حمم��د القيق من زيارته للم��رة الأوىل منذ اعتقاله عقابا
له على خو�ضه ا�ضراب الكرامة.
 :6/7/2017حمكمة االحتالل بالقد�س املحتلة ت�صدر
حكما بال�سج��ن الفعلي ملدة  10ا�شهر على اال�سري ال�صحفي
املقد�س��ي حمم��د البط��روخ( 29عام��ا) بتهم��ة التحري�ض
عل��ى االحت�لال ع�بر موق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي ،حيث
اعتقل��ه االحت�لال يف  7مار���س  2017عل��ى حاجز عوفرا
بال�ضفة الغربية املحتلة ومددت اعتقاله اكرث من مرة.
 :7/7/2017ق��وات االحت�لال حتتجز طاقم��ا �صحفيا
عل��ى حاجز ع�سك��ري قرب النق��ب اثناء توجه��ه لتغطية
وقفة احتجاجية على �سيا�سة هدم املنازل.
� :8/7/2017أ�صي��ب م�ص��ور وكال��ة �شه��اب ال�صحف��ي
حمم��د به��اء الدي��ن حمم��د 30 ،عام�� ًا ،بقنبل��ة يف ي��ده
اليمن��ى اطلقه��ا جنود االحت�لال ،م��ا �أدى لإ�صابته بحالة
اختن��اق �شديدة ،وح��روق ،خالل تغطيت��ه املواجهات التي
اندلعت �شرق جباليا �شمال قطاع غزة.
ّ � :12/7/2017أجلت حمكمة ال�صلح يف مدينة القد�س،
النط��ق باحلك��م يف ق�ضي��ة ال�صح��ايف يف موق��ع "ديلي "٤٨
�ساه��ر غ��زاوي ،بتهمة "ارت��كاب ت�ص�� ّرف ي���ؤدي �إىل اثارة
ال�شغ��ب و�إعاق��ة عم��ل ال�شرط��ة" �إىل ت�شري��ن الث��اين/
نوفمرب املقبل.
 :13/7/2017جي���ش االحت�لال يقتح��م فجرا مكتبي
قناة القد�س و�شركة رام�سات للإعالم يف مدينة اخلليل.
 :16/7/2017ق��ررت حمكم��ة "عوف��ر" الع�سكري��ة
الإ�سرائيلي��ة ،احلك��م على ال�صحايف احل�� ّر في�صل الرفاعي
بال�سج��ن مع وقف التنفيذ مل��دة �أربعة �شهور ،واكتفاء مبدة
اعتقال��ه العام املا�ضي وهي  35يوم�� ًا ،كما �شمل احلكم دفع
غرام��ة مالية حوايل  1500دوالر ،بتهمة التحري�ض على
"في�سبوك".
 :17/7/2017اعت��دت عنا�ص��ر م��ن ال�شرط��ة
الإ�سرائيلية ،بال�ض��رب والدفع على مرا�سل موقع "واينت"
ال�صح��ايف ح�س��ن �شع�لان ،وا�صابت��ه بجروح وك�س��ر هاتفه
النق��ال ،خالل تغطيت��ه املواجهات التي اندلع��ت بني �شبان
فل�سطيني�ين وال�شرط��ة الإ�سرائيلي��ة يف ب��اب الإ�سباط يف
القد�س ومنعته من تغطية االحداث.
 :18/7/2017اعتقل��ت ق��وات االحت�لال ال�صحف��ي
ر�ض��وان عب��د الق��ادر قطن��اين ( 27عاما) ،عق��ب اقتحام
منزل��ه وتفتي�ش��ه يف خمي��م ع�سكر الق��دمي �ش��رق نابل�س،
ويعمل مرا�س ًال ملوق��ع (فل�سطينيني بو�ست) ،وموقع (عربي
.)21
� :18/7/2017أ�صيب ال�صحفي حممد �صادق بالر�صا�ص
املطاط��ي ،يف ام��ام ب��اب الأ�سب��اط بالقد���س املحتلة خالل
تغطيته مواجهات اندلعت مع االحتالل.
� :18/7/2017أ�صيب��ت مرا�سل��ة اجلزي��رة مبا�ش��ر يف
القد���س لطيفة عب��د اللطيف بر�صا�ص��ة مطاطية من قبل
االحتالل خ�لال تغطيتها مواجهات اندلع��ت مع االحتالل

امام باب الأ�سباط
 :19/7/2017االحتالل يحرر خمالفات ل�سيارات البث
املبا�شر ومركبات ال�صحفيني يف باب اال�سباط بالقد�س.
� :19/7/2017أ�صي��ب م�ص��ور تلفزي��ون فل�سط�ين علي
يا�س�ين ،ب�شظي��ة يف قدم��ه اثن��اء تغطيت��ه للمواجه��ات يف
باب اال�سباط.
 :20/7/2017االعت��داء عل��ى طاق��م الب��ث املبا�ش��ر
لتلفزي��ون فل�سط�ين يف القد���س خ�لال تغطيت��ه اح��داث
املدينة.
 :20/7/2017االعت��داء عل��ى طاق��م مرك��ز اع�لام
القد���س ومنع��ه م��ن تغطي��ة اقتح��ام م�ست�شف��ى املقا�ص��د
بالقد�س.
� :20/7/2017أ�صي��ب امل�ص��ور ال�صحف��ي �سن��ان اب��و
مي��زر م��ن وكال��ة روي�ترز ،بع��د االعت��داء علي��ه بال�ض��رب
باله��راوات على ر�أ�سه ،اثن��اء مواجهات على باب اال�سباط
 20متوز/يولي��و  ،2017بال�ض��رب عل��ى م�ص��ور "رويرتز"
(� )Reutersسنان �أبو ميزر.
� :20/7/2017أ�صي��ب ال�صح��ايف يف موق��ع "ديلي "48
�ساه��ر غ��زاوي ،بعد االعت��داء علي��ه بال�ض��رب بالهراوات
عل��ى ظه��ره ،خ�لال تغطيت��ه املواجه��ات الت��ي اندلع��ت
ب�ين �شب��ان فل�سطيني�ين وال�شرط��ة الإ�سرائيلي��ة عند باب
اال�سباط يف القد�س.
� :21/7/2017أ�صي��ب مرا�س��ل �صحيف��ة "احلي��اة
اجلدي��دة" يف مدين��ة اخللي��ل ف��وزي ال�شويك��ي بر�صا�ص��ة
معدني��ة يف كوعه الأي�س��ر� ،أثناء تغطيت��ه املواجهات التي
اندلع��ت ب�ين �شب��ان فل�سطيني�ين والق��وات الإ�سرائيلي��ة،
و�سط مدينة اخلليل.
� :21/7/2017أ�صيب��ت مرا�سل��ة ف�ضائي��ة "مع�� ًا" مرينا
الأطر���ش ،بح��روق يف وجهه��ا بع��د ا�ستهدافه��ا م��ن قب��ل
االحت�لال بقنبل��ة غ��از ب�ش��كل مبا�ش��ر� ،أثن��اء تغطيته��ا

املواجه��ات الت��ي اندلعت ب�ين �شب��ان فل�سطيني�ين والقوات
الإ�سرائيلية ،عند املدخل ال�شمايل ملدينة بيت حلم.
� :21/7/2017أ�صي��ب ال�صحف��ي حمم��د اللح��ام م�س�ؤل
جلن��ة احلري��ات يف النقاب��ة ،باالختن��اق خ�لال تغطيت��ه
املواجهات على مدخل بيت حلم ال�شمايل.
� :21/7/2017أ�صي��ب ال�صحف��ي حممد عب��د النبي من
ف�ضائي��ة "مع��ا" باختناق �شديد� ،أثن��اء تغطيته املواجهات
التي اندلعت بني �شبان فل�سطيني�ين والقوات الإ�سرائيلية،
عند املدخل ال�شمايل ملدينة بيت حلم.
� :21/7/2017أ�صي��ب م�ص��ور وكالة الأنب��اء الر�سمية
"وف��ا" م�شه��ور الوحواح مرت�ين ،االوىل بال�ض��رب املربح،
ج��راء االعت��داء علي��ه م��ن قب��ل الق��وات الإ�سرائيلي��ة،
�أثن��اء تغطيت��ه املواجه��ات الت��ي اندلع��ت يف منطق��ة ب��اب
الزاوية ،ثم ا�ستهدفته بقنبلة �صوت ا�صابت �ساقه بحروق
وج��رح غائ��ر� ،أثناء تغطيت��ه اقتحام اجلن��ود مل�ست�شفى يف
مدينة اخلليل.
� :21/7/2017أ�صيب��ت ال�صحفي��ة دع��اء الأطر���ش،
مرا�سل��ة وكالة (معا) باختناق ج��راء اطالق قنابل الغاز
وا�صابته��ا بقنبلة �صوت يف ظهرها اطلقه��ا عليها االحتالل
خ�لال تغطيتها اقتح��ام قوات االحت�لال مل�ست�شفى اخلليل
احلكومي(عالية).
� 7/2017/أ�صي��ب ال�صحف��ي ح��ازم ب��در بر�ضو�ض جراء
دفع��ه بعن��ف م��ن قب��ل ق��وات االحت�لال وا�سقطت��ه ار�ضا،
ومنعته من تغطية اقتحامات االحتالل يف اخلليل.
 :22/7/2017احتج��زت الق��وات الإ�سرائيلي��ة ،طاقم
تلفزي��ون "فل�سط�ين" ال��ذي �ض��م امل�ص��ور حمم��د را�ض��ي،
واملرا�س��ل عل��ي دار علي ،عل��ى حاجز متحرك ق��رب قرية
النبي �صالح �شمال رام اهلل.
 :22/7/2017احتجزت القوات الإ�سرائيلية ،ال�صحايف
رغي��د طب�سي��ة ل�ساع��ات ،على مع�بر الكرام��ة الوا�صل بني

الأرا�ض��ي الفل�سطيني��ة واململك��ة الأردني��ة الها�شمي��ة،
وا�ستول��ت عل��ى  900دوالر كان بحوزته بعد التحقيق معه
يف م�ستوطنة معاليه �أدوميم.
 :22/7/2017ا�صي��ب ال�صحف��ي امل�ص��ور طارق عا�شور
بر�صا���ص مطاط��ي يف ال�ص��در خ�لال تغطيت��ه مواجه��ات
يف اخلليل.
� :22/7/2017أ�صي��ب م�ص��ور وكالة وفا عفيف عمرية،
مرت�ين ،بقنبلة �صوت ور�صا�صة مطاطي��ة يف ال�صدر� ،أثناء
تغطيت��ه املواجه��ات الت��ي اندلع��ت ب�ين �شب��ان فل�سطينيني
وال�شرطة يف ر�أ�س العامود يف القد�س.
� :22/7/2017أ�صي��ب طاق��م قن��اة "�س��كاي ني��وز"
وعدده��م ثالث��ة� ،ض��م املرا�سل��ة �شريي��ن يون���س ،وامل�صور
حمم��د �أب��و ه��دوان ،وتقني الب��ث معمر يا�س�ين ،بر�ضو�ض،
جراء االعتداء عليهم من قبل االحتالل� ،أثناء تواجدهم
يف م�ست�شف��ى املقا�ص��د يف القد���س لتغطي��ة الإ�صاب��ات
واالنتهاكات.
� :22/7/2017أ�صي��ب ال�صحفيت�ين �شري��ن جني��ب،
وبي��ان اجلعبة خ�لال قمع االحتالل للم�صل�ين واملواطنني
وال�صحفي�ين بطريقة وح�شية .واالعتداء عليهم بال�ضرب
بالهراوات �إ�ضافة �إىل ر�شهم باملياه العادمة.
� :22/7/2017أ�صي��ب ال�صحف��ي احم��د غرابلة م�صور
وكال��ة الأنب��اء الفرن�سي��ة ،اثن��اء تغطيت��ه للمواجهات يف
باب اال�سباط.
 :22/7/2017ط��ردت ال�شرط��ة الإ�سرائيلي��ة،
ال�صحافي�ين الذين تواج��دوا يف منطقة ب��اب اال�سباط يف
القد�س ،ومنعتهم م��ن الت�صوير هناك بعد االعتداء عليهم
بال�ضرب ،حيث قامت ب�ضربهم ودفعهم بالقوة� ،إ�ضافة �إىل
ر�شه��م باملياه العادمة ،من بينهم م�ص��ور قناة "�سكاي نيوز"
جمي��ل ق�ضم��اين ،ومرا�سل القناة ن�ض��ال كناعنة ،واملرا�سل
احلر رامي اخلطيب.

� :23/7/2017أ�صي��ب ال�صحف��ي حمم��د ال�ص��ادق ملرة
الثاني��ة خ�لال �شه��ر يولي��و ،بالكت��ف يف مواجه��ات ب��اب
اال�سباط.
 :23/7/2017ا�صي��ب ال�صحفي�ين رام��ز ع��واد بقنبل��ة
غازي��ة يف رقبته ،وليث الطمي��زي باالختناق يف املواجهات
مع قوات االحتالل على حاجز قلنديا يف رام اهلل.
 :23/7/2017اعتقل��ت ق��وات االحت�لال الإ�سرائيل��ي،
الكات��ب وال�صحف��ي حمم��د �سعيد حمم��د �إبراهي��م م�ضية،
 83عام�� ًا ،م��ن �س��كان مدين��ة حلح��ول� ،شم��ال حمافظ��ة
اخللي��ل� ،أثن��اء تواج��ده يف �أر�ض��ه الكائن��ة بالق��رب م��ن
م�ستوطن��ة “كرم��ي ت�سور” املقام��ة على �أرا�ض��ي املواطنني
امل�ص��ادرة �شم��ال املدين��ة ،ج��رى نلق��ه �إىل مرك��ز �شرط��ة
“كريات �أربع” و�أخلي �سبيله يف وقت الحق.
 :24/7/2017احتج��زت ق��وات االحت�لال م�ص��ور
ومرا�س��ل وكال��ة مع��ا الإخباري��ة م�ؤي��د الأ�شق��ر ،و�إيه��اب
ال�ضم�يري ،مل��دة �ساعت�ين ،ومنعتهم��ا م��ن �إع��داد تقري��ر
�صحف��ي عن �إغالق حاجز �شوفة جنوب �شرق طولكرم �أمام
املواطنني ،و�صادروا هوياتهم��ا ،وهددوا مب�صادرة الكامريا،
واجربتهم م�سح ما مت ت�صويره ،والعودة �إىل طولكرم.
 :25/7/2017ا�سته��داف ق��وات االحت�لال االعالمي��ة
فاطم��ة البك��ري م��ن قن��اة القد���س بقنبل��ة �صوتي��ة �أدت
ال�صابتها ب�شظايا يف الرقبه يف احداث باب اال�سباط.
� :25/7/2017إ�صاب��ة ال�صحفيت�ين هن��ادي القوا�سمي،
و�سماح دويك من اجلزيرة ن��ت ،باالختناق وقنابل ال�صوت
خ�لال تغيته��م قم��ع االحت�لال للم�صل�ين واملرابطني بعد
�صالة الع�شاء يف منطقة باب الأ�سباط.
 :25/7/2017ق��وات االحت�لال تعت��دي عل��ى طاق��م
قن��اة القد���س الف�ضائي��ة اخلا���ص بال�سو�شي��ال ميدي��ا
يف منطق��ة ب��اب اال�سب��اط م��ن خ�لال الق��اء قناب��ل الغاز
وال�ص��وت والر�صا�ص املطاط يف حمي��ط عمل الطاقم عند

باب اال�سباط وهم( امل�صور حممد جبارين� ،صفوان عمرو،
رهام ابو هدوان).
 25/7/2017اعتقل��ت ق��وات االحتالل ال�صحفي فايز
�أب��و رميلة م�صور وكال��ة االنا�ضول  ،واقتادت��ه �إىل مركبة
ع�سكري��ة ،خ�لال قمعه��ا للم�صل�ين عن��د ب��اب اال�سب��اط ،
واعتدت عليه بال�ضرب .
 :26/7/2017ما ي�سمى "قائد لواء القد�س" يف �شرطة
االحتالل "ي��ورام هليفي" مين��ع دخول ال�صحفي�ين للبلدة
القدمي��ة يف القد���س ،بع��د تلق��ي �إف��ادات و�شه��ادات ع��ن
عرقل��ة عمل وتنكيل ط��ال ال�صحفيني العامل�ين يف امليدان
لتغطي��ة الأحداث خالل الأي��ام املا�ضية يف حميط امل�سجد
الأق�صى و�سائر �أحياء البلدة القدمية.
 :26/7/2017ق��وات االحت�لال تعتق��ل ال�صحفي عمر
العمور من بلدة تقوع جنوب �شرق بيت حلم.
 :26/7/2017االحت�لال يعت��دي بال�ض��رب عل��ى
ال�صحفيت�ين امل�ص��ورة روني��ا جويح��ان ،ودانا اب��و �شم�سية،
الأم��ر ال��ذى �أدى �إىل منعهما من القي��ام بتغطية الأحداث
�ضد امل�سجد الأق�صى
 :26/7/2017االحتالل يعتدي على الطاقم ال�صحفي
لقناة ر�ؤيا وحتطيم �سيارته.
 :26/7/2017االحت�لال مينع م�ص��ور قناة �سكاي نيوز
العربي��ة ،حمم��د اب��و ه��دوان م��ن تغطية حلظ��ة اعتقال
�ش��اب وتعر�ض��ه لل�ض��رب وفح���ص �شريح��ة الكام�يرا قب��ل
ابعاجه عن املنطقة.
:26/7/2017نتنياه��و يتوع��د باغ�لاق مكت��ب قن��اة
اجلزي��رة يف القد���س ويتهمه��ا بالتحري���ض عل��ى العنف يف
ق�ضي��ة امل�سجد االق�صى وانه �سيعم��ل على ت�شريع القوانني
لطرد القناة من ا�سرائيل.
� :27/7/2017أ�صيب��ت مرا�سلة قناة القد�س الف�ضائية
رن��اد �شربات��ي بالر�صا���ص املطاط��ي يف الأن��ف ،اثن��اء
تغطيتها لالحداث يف امل�سجد االق�صى.
 :27/7/2017االحت�لال يعت��دي عل��ى طاق��م قن��اة
اجلزي��رة اثن��اء تغطيتهم االح��داث الدائ��رة يف امل�سجد
االق�صى.
 27/7/2017اعتقل��ت ق��وات االحت�لال ال�صحف��ي
م�صطف��ى اخلواج��ا مرا�س��ل قن��اة االق�ص��ى ،يف نعلني غرب
رام اهلل ،بع��د اقتح��ام منزل��ه وم�ص��ادرة ام��واال من��ه،
والعبث يف حمتويات املنزل ومن ثم افرجت عنه.
� :27/7/2017أ�صي��ب � 10صحفي�� ًا ج��راء تعر�ضه��م
لالعت��داء املبا�شر باعقاب البنادق ور�ش غاز الفلفل واطالق
قناب��ل ال�صوت ومنعهم م��ن تغطية االح��داث داخل باحات
امل�سج��د االق�صى من بني امل�صابني( مرا�سلة احلياة اجلديدة
دياال جويحان ،م�صور جريدة القد�س و ا�سو�شيرب�س حممود
علي��ان وا�صابته بقنبلة �صوت ،م�صور ب��ال ميديا علي ديوان
بر�صا���ص مطاط��ي يف الق��دم ،مرا�سل��ة قناة فل�سط�ين اليوم
ل��واء ابو ارميله� ،أحمد ال�صفدي مدير م�ؤ�س�سة �إيليا لالنتاج
االعالمي ،امل�صور حمفوظ ابو ترك ،مرا�سلة قناة اجلزيرة
جنوان ال�سمري ،وم�صور قناة معا م�ؤمن �شبانه ،وامل�صور عمر
دال�شه،وامل�صور �ضياع حاج يحيى.
� :28/7/2017أ�صي��ب ال�صحف��ي ب�ش��ار ن��زال م�ص��ور
ف�ضائي��ة فل�سط�ين ،بعي��ار مطاط��ي ،خ�لال تغطيت��ه قم��ع
جي���ش االحتالل مل�س�يرة كفر ق��دوم الأ�سبوعي��ة ال�سلمية
املناه�ضة لال�ستيطان يف نابل�س .
 :29/7/2017اقتحم��ت ق��وات االحت�لال الإ�سرائيلي
مكت��ب قن��اة القد���س الف�ضائي��ة ،،وداهم��ت مق��ر �شرك��ة
"ب��ال ميدي��ا" يف رام اهلل بال�ضف��ة الغربي��ة والتي تقدم
خدماته��ا الإنتاجية لقنوات( امليادين ورو�سيا اليوم واملنار
الف�ضائي��ة) ،والعب��ث يف حمتوياته��ا وم�ص��ادرة هارد�سكات
و�سح��ب مواد �إعالمية عن الأجهزة بزعم �أنها تعمل ل�صالح
جهات غري م�شروعة.

ويذك��ر �أن ه��ذه امل��رة الثانية الت��ي يداهم فيه��ا االحتالل
مق��ر قناة القد�س الف�ضائية بعد �أن داهم مقرها يف مدينة
اخللي��ل يف  13من ال�شهر اجل��اري و�أل�صقت ق ّوات االحتالل
�أوامر بالتحري�ض على القن��اة ومكتب رام �سات الذي يقدم
خدماته الإنتاجية لقناة الأق�صى الف�ضائية.
� :30/7/2017أ�صيب��ت ال�صحفي��ة عري��ن النت�ش��ة
باالختن��اق ج��راء اط�لاق ق��وات االحت�لال الر�صا���ص
املطاط��ي وقناب��ل الغ��از عل��ى طاقم اذاع��ة من�بر القد�س
بالعيزرية.
 :30/7/2017حمكم��ة �س��امل اال�سرائيلي��ة حتكم على
اال�س�ير االعالمي عا�صم م�صطفى ال�شن��ار ،بال�سجن الفعلي
� 8أ�شهر و غرامة مالية بقيمة � 2000شيكل  ،و� 18شهرا
مع وقف التنفيذ ملدة خم�س �سنوات.
تفا�صيل االانتهاكات الداخلية الفل�سطينية:
 :1/7/2017اعتقل��ت خماب��رات ال�سلط��ة ال�صحف��ي
احم��د اخلطي��ب م�صور قن��اة االق�صى الف�ضائي��ة من نعلني
على خلفية عمله ال�صحفي.
 :6/7/2017اعتق��ال امل�ص��ور ال�صحف��ي جه��اد ب��ركات
مرا�س��ل قن��اة فل�سط�ين الي��وم ،من قب��ل االجه��زة االمنية
يف ال�ضف��ة بع��د قيام��ه بت�صوي��ر جي���ش االحت�لال وه��و
يق��وم مبهام تفتي�ش موكب رئي���س الوزراء رامي احلمد اهلل
بالقرب من حاجز عناب االحتاليل يف طولكرم.
 :7/7/2017االم��ن الوقائ��ي ي�ص��ادر كام�يرا امل�ص��ور
ال�صحف��ي جماه��د ال�سع��دي خ�لال تغطيته لوقف��ه عائلة
الزمي��ل ال�صحف��ي جهاد ب��ركات ام��ام مقر االم��ن الوقائي
يف طولكرم.
 :7/7/2017االم��ن الوقائ��ي يف طولك��رم يحتج��ز
البطاق��ات ال�شخ�صي��ة للزميل�ين جماه��د ال�سع��دي ومثنى
الديك م�صور �شركة ترانزميديا..
 :9/7/2017ا�ستدع��ى الأم��ن الوقائ��ي يف رام اهلل،
النا�شط��ة وال�صحافي��ة احل�� ّرة نق��اء حام��د ومت التحقيق
معه��ا مل��دة ارب��ع �ساع��ات ،ح��ول خلفي��ة م�ؤمت��ر "ال�شب��اب
معرفة وحراك" الذي مت �إلغا�ؤه من قبل الأمن الفل�سطيني
يف اخلام�س من متوز احلايل.
 :11/7/2017ا�ستدع��ى الأم��ن الوقائ��ي يف مدين��ة
نابل���س ،مرا�سل ف�ضائية "القد���س" ال�صحايف �سامر خويرة
 ،والتحقي��ق معه مل��دة خم�س �ساعات ،ع��ن و�ضع الإعالم يف
البلد ون�شاطاته ال�صحافية وال�شخ�صية.
 :13/7/2017ا�ستدع��ى جه��از الأم��ن الوقائ��ي
الفل�سطين��ي يف رام اهلل ،مرا�سل وكالة "�أنباء الإمارات" يف
ال�ضفة الغربية ال�صح��ايف علي ن�صر عبيدات عرب الهاتف،
ولكن ّ
مت �إلغاء اال�ستدعاء يف اليوم نف�سه وبعد التوا�صل مع
نقابة ال�صحافيني ومع بع�ض ال�شخ�صيات.
 15/7/2017ا :ا�ستدع��ى الأم��ن الوقائ��ي يف ال�ضف��ة
ال�صحفي��ة رام��ا يو�س��ف ع�بر ات�ص��ال هاتف��ي ،وامل�ص��ور
ال�صحف��ي حممد عو�ض عرب ا�ستدع��اء مكتوب  ،وال�صحفي
علي عبيدات بات�صال �أي�ضا.
 :15/7/2017احتج��ز جه��از املخاب��رات الفل�سطين��ي،
امل�ص��ور احل�� ّر �إ�سالم زع��ل �س��امل ،وال�صحفي عب��د املح�سن
ال�شالل��دة �أثن��اء �إعدادهم��ا تقري��ر ًا م�ص��ور ًا ع��ن ر�أي
املواطنني يف مدينة بيت حلم بقانون اجلرائم الإلكرتونية
الأخري واعتقلتهما ملدة � 12ساعة.
 :19/7/2017ا�ستدع��ى جه��از الأم��ن الوقائ��ي
الفل�سطين��ي يف رام اهلل ،امل�ص��ور ال�صح��ايف احل�� ّر حمم��د
عو���ض لتحقي��ق معه �ساع��ة ون�صف حول عمل��ه ال�صحايف،
بعد ا�ستدعائه يف  15متوز احلايل.
 :22/7/2017تعر���ض ال�صحفي زياد حلبي من القد�س
املحتل��ة ،مرا�س��ل قن��اة العربية للغ��ة الت�شه�ير والت�شكيك
وت�شويه.
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غزة -الر�أي
�أكد النائب الأول لرئي�س املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني،
الدكت��ور �أحم��د بحر� ،أن املجل���س الت�شريع��ي �سيد نف�سه
و�أن رئي���س ال�سلطة حممود عبا�س ال ميلك من �أمره �شي ًئا
يف ح��ل املجل���س ،لأن واليت��ه كرئي���س انته��ت يف يناير/
كان��ون ثاين ع��ام 2009م ،وو�صف املحكم��ة الد�ستورية
الت��ي �شكله��ا عبا���س دون م�ش��اورات �أو تواف��ق فل�سطيني
بالباطلة وال ت�ستطيع حل الت�شريعي.
وك�ش��ف بح��ر النق��اب ع��ن �أن ال��رد عل��ى خط��وة رئي���س
ال�سلط��ة بح��ل املجل���س الت�شريع��ي �-إن مت��ت" -جاه��ز
وموج��ود" ل��دى املجل���س الت�شريع��ي ح�س��ب القان��ون
الأ�سا�سي الفل�سطينيً ،
راف�ضا الإف�صاح عنه.
ونبه بحر ،من التالعب بالقانون و�إعطاء رئي�س املحكمة
الد�ستوري��ة (التي �شكلها عبا���س يف رام اهلل) ال�صالحية
لينوب عن رئي�س ال�سلطة حال غيابه ،عادًّا ذلك "ق�ضية
�إجرامي��ة و�إرهابي��ة وغ�ير قانوني��ة وال �أ�سا���س له��ا م��ن
ال�صح��ة ،باعتبار �أن املحكمة الد�ستورية باطلة فما بُني
على باطل فهو باطل" ،كما قال.
وب�ش���أن املخاوف م��ن انهيار النظ��ام ال�سيا�سي الفل�سطيني
بع��د غياب عبا�س ،وما يثار من �أحادي��ث عن �إمكانية �سد
ه��ذه الثغرة من خالل املجل�س الوطن��ي الفل�سطيني� ،أكد
بحر �أن القانون الأ�سا�س��ي الفل�سطيني ين�ص على �أنه �إذا
تده��ورت �صح��ة الرئي�س �أو م��ات �أو مر���ض وال ي�ستطيع
القي��ام بواجب��ه ،ف���إن رئي���س املجل���س الت�شريع��ي ه��و
ال��ذي يقوم مق��ام الرئي�س ملدة  60يومً��ا متهيدً ا لإجراء
انتخابات.
وذ ّك��ر بحر بوقوع حادثة م�شابهة ع��ام 2004م ،حينما
تويف رئي���س ال�سلطة يف حينه يا�س��ر عرفات وحل مكانه
رئي�س املجل�س الت�شريعي �آنذاك روحي فتوح ،وبالتايل ال
عالقة للمجل�س الوطني بالأمر.

مشاركة دحالن
وح��ول م�شاركة النائب ع��ن حركة فتح حممد دحالن يف
جل�سة املجل�س الت�شريعي الأخرية ،قال بحر� :إن حما�س

تتق��رب من كافة �أبناء ال�شعب الفل�سطيني ،وعلى م�ستوى "حما�ص��رون ب�ين مطرق��ة عبا���س و�سن��دان االحتالل ،التفاهمات مع مصر

الأ�شخا���ص والأحزاب وال��دول والر�ؤ�س��اء ،باعتبار �أنها
حرك��ة منفتح��ة عل��ى العامل متل��ك املرونة م��ع حفاظها
على ثوابتها ومقاومتها.
و�أ�ض��اف" :ال �أ�ستطي��ع كرئي���س جمل���س ت�شريع��ي
(بالإنابة) منع �أحد من النواب التحدث يف جل�ساتنا (يف
�إ�ش��ارة �إىل دحالن)" ،م�شريا �إىل �أن��ه قام بتوجيه دعوة
لكافة نواب ال�شعب الفل�سطيني من كافة الكتل الربملانية
حل�ض��ور جل�س��ة املجل���س الأخرية الت��ي خ�ص�ص��ت ب�شكل
�أ�سا�سي للحديث عن القد�س.
وتابع بح��ر" :لدينا ثلثا جمموع �أع�ضاء املجل�س باعتبار
�أن لدين��ا توكي�لات قانوني��ة من كتلة التغي�ير والإ�صالح
بال�ضف��ة الغربية ،يف ظل �أن النواب وعل��ى ر�أ�سهم رئي�س
املجل���س الت�شريع��ي عزي��ز دوي��ك ،ال��ذي ال ي�ستطيع �أن
يديل ب�صوته حتى عرب (الفيديو كونفرن�س) ،مالحقون
من قبل ال�سلطة" ،كما قال.
وع��ن �إمكاني��ة تفعي��ل دور ن��واب ال�ضف��ة الغربية خالل
املرحل��ة املقبل��ة� ،أ�ش��ار بح��ر �إىل �أن ه���ؤالء الن��واب

ومالحقون م��ن الطرفني يف ظل االعتق��االت واملالحقة،
بهدف تغييبهم".

المصالحة المجتمعية
ويف مو�ض��وع امل�صاحل��ة املجتمعي��ة وتعوي���ض �ضحاي��ا
االنق�س��ام الفل�سطين��ي� ،أ�ش��ار بح��ر �إىل �أن هن��اك جلا ًنا
م�شكل��ة م��ن كاف��ة الأط��راف والف�صائ��ل الفل�سطيني��ة
وم��ن املجل���س الت�شريعي ،عقدت جل�س��ات متتالية للبدء
يف تطبي��ق امل�صاحل��ة املجتمعي��ة على الأر���ض يف �أقرب
وقت ممك��ن .وامل�صاحلة املجتمعية هي نت��اج التفاهمات
الأخ�يرة الت��ي حدث��ت يف القاهرة ب�ين حما���س و"تيار
دحالن" ،كما �أ�ضاف بحر.
و�أكم��ل بح��ر فيم��ا يتعل��ق بالإج��راءات العقابي��ة التي
اتخذه��ا رئي���س ال�سلط��ة �ض��د املواطنني يف قط��اع غزة
بحج��ة ال�ضغط عل��ى حما�س لإنه��اء االنق�س��ام ،قائلاً :
�إن عبا���س يري��د حتري���ض النا�س على حما���س ،واتهمه
بال�سع��ي لتدمري �أهم مرفقني يف قطاع غزة وهما التعليم

وفيم��ا يتعل��ق بنتائ��ج التفاهم��ات الأخ�يرة ب�ين حركة
حما���س وامل�س�ؤولني يف م�صر ،ب�ين �أن ن�صو�ص التفاهمات
ب�شكلها العام تن�ص على فتح معرب رفح للب�ضائع والأفراد
ب�ش��كل دائم" ،التي �إذا ما متت ف�إنها تنهي م�شكلة املعاناة
الإن�سانية للطالب واملر�ضى".
كم��ا ق��در بانته��اء امل�ش��كالت االقت�صادي��ة "م��ن خ�لال
الدخ��ول يف تب��ادل جتاري عرب �إن�ش��اء منطقة �صناعية
على احلدود بني م�صر وغزة".
ولف��ت بح��ر �إىل �أن تقدي��رات التبادل التج��اري �سنويا
ب�ين غ��زة وم�ص��ر ت�تراوح ب�ين ملي��ار وملي��اري دوالر،
معرب��ا عن �أمله �أن يب��د�أ تنفيذ تلك التفاهمات يف �أقرب
فر�ص��ة ممكنة ،الأمر الذي ينعك���س �إيجابًا على ال�شعب
الفل�سطيني.
وا�ستبع��د بح��ر �أن ت�ؤث��ر الزي��ارة الأخ�يرة لرئي���س
ال�سلط��ة حمم��ود عبا���س مل�ص��ر ولقائ��ه بالرئي���س عبد
الفت��اح ال�سي�س��ي ،على التفاهم��ات لأن امل�صري�ين فهموا
احتياجات غزة ،و�أن حما�س حري�صة على �أمن م�صر.

w w w. a l r a y. p s

غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
يوما بعد ي��وم تت�صاعد ظاهرة الزيارات
العائلي��ة والرواب��ط االجتماعي��ة ب�ين
�أبناء ال�شعب الفل�سطيني يف مدينة غزة،
بالرغ��م من الظ��روف الع�صيبة التي متر
به��ا تلك البقع��ة ال�صغ�يرة املحا�صرة من
كل حدب و�ص��وب .وت�سعى كل عائلة �إىل

�أن توجد لكل منها رابطة تتحدث با�سمها
�أو تق��وم بتمثيله��ا يف املنا�سبات احلزينة
وال�سعيدة ،ويف كل الظروف وهو ما يزيد
م��ن �أوا�صر العالقات بني �أبناء العائلة �أو
ما ي�سمى بـ "احلمولة".
عائل��ة م�شتهى بغ��زة هي من��وذج يحتذى
ب��ه يف كيفية الرتابط العائلي واالرتقاء

بعوائلها م��ن خالل الزي��ارات والعالقات
االجتماعي��ة ب�ين �أبنائه��ا ،والتالح��م
الكب�ير ب�ين �أف��راد الأ�س��رة الواح��دة،
فتجده��م يتواج��دون ف��ور ح��دوث �أي
ق�ضي��ة �أو م�شكل��ة ،وجتده��م يف مقدم��ة
زي��ارات املر�ض��ى ويف الأح��زان والأفراح
�أي�ضا.

"إخوة وليس أبناء عم"

وكان ح�س��ام ق��د ب��ادر م��ع �أح��د �شب��اب العائلة
الن�شيط�ين بزي��ارات فردي��ة ل��كل عائل��ة لطرح
الفك��رة ،حيث القت قبوال كبريا من اجلميع ،ثم
�أعلن عن اجتماع جلميع �شباب العائلة ومت طرح
ت�شكيل جمل���س �شب��اب وا�ستدعاء كب��ار العائلة
الختي��ار خمت��ار ،حي��ث مل يك��ن لديه��م خمت��ار
معتم��د م��ن اجلميع ويحم��ل ختم املخ�ترة ،ومن
ثم قاموا بتحديد الأن�شط��ة الواجب القيام بها
وترتي��ب لوائح داخلية لل�س�ير عليها حتى تكون
الن�شاطات وا�ضحة ولي�ست ع�شوائية.
وم��ن �أبرز ن�شاط��ات العائل��ة ،زي��ارات بالتن�سيق
م��ع كبارها ملن يح��دث عنده منا�سب��ة يف العائلة
وم���ؤازرة العائالت الأخرى يف الأف��راح والعزاء
من خالل زيارات با�س��م العائلة لل�شباب والكبار،
م��ع طباع��ة بو�س�ترات ب��كل منا�سبة عل��ى حدة
ال�ستخدامها.

يق��ول حممد م�شتهى وهو �صاحب مبادرة لإن�شاء
رابط��ة للعائل��ة ،يف حديث للر�أي ":ب��د�أت هذه
املبادرة عندما علمنا مبر�ض �أحد رجال العائلة،
فتم ت�شكيل عدد من �شب��اب العائلة ليتم زيارته
واالطمئن��ان عليه ،ف��كان العدد �آن��ذاك ثمانية
�أف��راد وكان��ت الزيارة ناجحة ج��دا ،وكان �شعار
هذه الزيارة " كلنا اخوة ولي�س �أبناء عم".
وي�ؤك��د حمم��د �سعادت��ه عندما جنح��ت الزيارة
و�أحببن��ا �أن نق��وم بعدد م��ن الزي��ارات الأخرى
م��ن رج��االت العائل��ة ،ومع كل زي��ارة جند تقدم
وتط��ور يف ع��دد ال�شب��اب امل�شارك�ين حت��ى و�صل
الع��دد اىل  60م�ش��اركا ،معرب��ا ع��ن �أمل��ه يف �أن
ي�ستم��ر العط��اء و�أن ت�ستم��ر املحب��ة ب�ين �أبناء
العائلة و�أن يعيدوا ذكريات �آبائهم و�أجدادهم .
ووف��ق ما ذك��ره ف�إن تط��ورت الزي��ارات العائلية
�شملت �أ�سر ال�شه��داء واجلرحى ،وتقدمي واجب
الع��زاء �أي�ض��ا وزي��ارة امل�ست�شفيات مث��ل ال�شفاء
وال��درة للأطف��ال ،وتق��دمي الدع��م النف�س��ي
واملعنوي للمر�ضى وذويهم.

تعزيز التكافل االجتماعي

سياج عائلي

أبو كشك قضاء يافا
غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
قري��ة عربي��ة تق��ع عل��ى بع��د نح��و 21
ك��م �شم��ايل �ش��رق ياف��ا ومتت��د عل��ى بعد
كيلومرتي��ن م��ن اجلانب ال�شرق��ي لطريق
ياف��ا – حيف��ا الرئي�س��ة املعب��دة ،وي�صلها
به��ا درب ممهد ،كم��ا ت�صله��ا دروب ممهدة
�أخرى بقرى عرب ال�سواملة وال�شيخ مون�س
وعرب املويلح واملحمودية وجلجوليا.
كان��ت القرية يف الأ�صل م�ضارب لعرب �أبو
ك�ش��ك ،منت�ش��رة يف م�ساح��ة وا�سع��ة ،ث��م
انقلبت امل�ضارب بيوت�� ًا ثابتة ،واحتفظت
القرية با�سمها.
متت��د بي��وت ع��رب �أب��و ك�شك ف��وق رقعة
منب�سط��ة من ال�سه��ل ال�ساحل��ي الأو�سط،
ترتف��ع ب�ين  25و 50م عن �سط��ح البحر،
وتت�أل��ف من جتمعات من البيوت املتناثرة
ب�ين وادي فخ��ت (�سم��ارة) غرب�� ًا ووادي
امله��دل �شرق ًا ،وهما راف��دان لنهر العوجا،

إعداد  /فلسطين عبد الكريم :

وتبع��د هذه البي��وت �إىل ال�شم��ال من نهر
العوج��ا م�سافة  3 – 1ك��م .وقد ا�شتملت
القري��ة عل��ى مدر�س��ة ابتدائي��ة ت�أ�س�ست
يف ع��ام  ،1925كم��ا �أنه��ا �ضم��ت بع���ض
الدكاكني ،ويقع مقام ال�شيخ �سعد يف غرب
القري��ة و�س��ط الب�سات�ين املنت�ش��رة ب�ين
بيوت عرب �أبو ك�شك وعرب ال�سواملة.
بلغ��ت م�ساح��ة �أرا�ض��ي ع��رب �أب��و ك�ش��ك
 18.470دومن ًا ،منها  398دومن ًا للطرق
والأودي��ة و  901دومن متلكه��ا اليه��ود،
وتتمي��ز الأرا�ض��ي الزراعي��ة بخ�صوب��ة
تربته��ا وارتف��اع انتاجه��ا وتواف��ر املي��اه
اجلوفية فيها ،و�أه��م املحا�صيل الزراعية
احلم�ضيات التي غر�ست يف  2.924دومن ًا،
والعن��ب ال��ذي ترتك��ز زراع��ة �أ�شجاره يف
الأطراف ال�شمالية.
وكان��ت القري��ة ت��زرع �أي�ض�� ًا احلب��وب
واخل�ض��ر ب�أنواعه��ا املختلف��ة ،وتعتم��د

الزراعة عل��ى مياه الأمط��ار والآبار التي
ت��روي امل��زارع والب�ساتني ،وت��زرع بع�ضها
زراع��ة كثيف��ة ،ويرب��ى ال�س��كان املوا�ش��ي
يف املراع��ي الطبيعي��ة ،والأرا�ض��ي الت��ي
زرعت فيها النبات��ات العلفية .كان تعداد
قري��ة ع��رب �أب��و ك�ش��ك يف ع��ام 1931
نح��و  1007ن�سم��ات ،وق��در عدده��م
يف ع��ام  1945بنح��و  1.900ن�سم��ة،
وق��د �أبل��ى ه���ؤالء الع��رب ب�لاء ح�سن��ا
يف كفاحه��م �ض��د اليه��ود والربيطاني�ين
�أثن��اء ف�ترة االنت��داب� ،إذ ع��دوا يف ثورة
ياف��ا ( )1921ع��دوان �س��كان م�ستعم��رة
بت��اح تكف��ا (ملب���س) املج��اورة ،و�أوقع��وا
بامل�ستعم��رة بع���ض اخل�سائ��ر .ويف ع��ام
 1948احت��ل اليهود �أرا�ضي قرية عرب
�أب��و ك�شك ،ودمروا بيوته��ا بعد �أن طردوا
ال�سكان منها ،ثم �أقام��وا م�ستعمرة �شمون
نافيه هدار على �أرا�ضي القرية.
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رابطة العائالت  ..مبادرات اجتماعية جديدة
تلغي "عشوائية" الشباب

بحر :عباس ال يملك قرار حل التشريعي ولدينا خطوات للرد
وال�صحة من خالل �إحال��ة الآالف من املعلمني والأطباء
�إىل التقاعد البكر.
ومت��م بح��ر" :عبا���س ال يفك��ر �إال بعقلي��ة انتقامي��ة
�إجرامي��ة ،وه��و غ�ير مقتن��ع �أن النا�س يعرف��ون حما�س
ونزاهتها وحبها للوطن واملقاومة".
وتاب��ع النائ��ب الأول لرئي���س املجل���س الت�شريع��ي "�أن
عبا���س ال يري��د امل�صاحلة ،لأنه لو �أراده��ا فهي موجودة
يف االتفاقي��ات ال�سابق��ة التي حتت��اج �إىل تطبيق ،لكنه
يري��د ال�ضغ��ط على املواطن�ين من �أج��ل حتري�ضهم على
حما�س".
�إال �أنه ا�ستدرك "�أن الفر�صة ما زالت متاحة �أمام عبا�س
وحركة فت��ح لتحقيق امل�صاحلة ،على �أ�سا�س وجود نوايا
�صادقة لاللتقاء ،مع احلفاظ على الثوابت الفل�سطينية
ووح��دة ال�شعب ،وم��ن خالل تطبيق اتفاق��ات امل�صاحلة
ال�سابقة التي وقع عليها الكل الفل�سطيني".

تقرير

ويق��ول املعلم م�ؤم��ن م�شتهى يف حدي��ث للر�أي":
�إن الرتاب��ط الأ�س��ري والعائلي من باب �ضرورته
كعن�ص��ر م��ن عنا�ص��ر ال�ص�لاح االجتماع��ي عرب
�ص�لاح الأ�سرة وجناحه��ا يف �إقامة �سي��اج عائلي
يحم��ي الأف��راد كب��ارا و�صغ��ارا يف حوزت��ه"،
مو�ضح��ا �أن��ه بجه��ود العدي��د م��ن ال�شخ�صي��ات
وال�شب��اب ،قام��ت جمموع��ة كب�يرة م��ن �أبن��اء
عائلته ب�إطالق حملة عائلية مت ت�سميتها " كلنا
�إخوة ولي�س �أبناء عم".
وته��دف احلمل��ة �إىل ن�ش��ر املحب��ة والألف��ة
والتعارف بني �أبناء العائلة ،ون�شر فكرة الوحدة
والإخوة واملحبة بينهم ،واال�ستفادة من خربات
الكب��ار واال�ستم��اع لإر�شاداته��م ون�صائحه��م من
�أجل رفعة �ش�أن العائلة.
وي�شع��ر م�ؤم��ن بالفخ��ر بالعائل��ة الغ��راء الت��ي
ينتم��ي �إليها ،والتي خرجت الكث�ير من ال�شهداء
والعلماء والقادة ،م�ؤكدا �أن احلملة تهدف �أي�ضا
لزي��ارة العديد من �أبناء العائل��ة �شيوخا وكبارا
و�صغ��ارا و�شباب��ا بجمي��ع املنا�سبات ،منه��ا ما هو
�سعيد �أو حزين.
ووف��ق ما ذكره ف���إن رابطة عائل��ة م�شتهى تقوم
بعق��د رح�لات ترفيهي��ة وم�سابق��ات ثقافي��ة
وغريه��ا م��ن الفعالي��ات والأن�شط��ة الت��ي تكون
نابع��ة م��ن �أف��كار وتنفي��ذ �أبن��اء العائل��ة ،كم��ا

وتتعدى الزي��ارات لت�شارك املجتم��ع املحلي مثل
زي��ارة امل�ؤ�س�س��ات واملراف��ق العام��ة املحلية ،مثل
امل�ست�شفي��ات وزي��ارة املر�ض��ى داخله��ا ،وتق��دمي
الهدايا املتوا�ضعة لهم ،وتعميم مثل هذه االفكار
لت�صل اجلميع .
كما تق��دم رابطة �شباب العائلة ،الدعم النف�سي
واملعن��وي ،فمث��ل ه��ذه الأف��كار واحلم�لات م��ن
�ش�أنها تقوية الرتاب��ط اال�سري وتن�شيط الآراء
واالقرتاح��ات عن��د العدي��د م��ن �أبن��اء العائلة
وا�ستثماره��ا وتفعيله��ا ب�ش��كل ايجابي م��ن �أجل
خدم��ة العائل��ة ون�شر املحبة يف قل��وب �أفرادها،
ومواجه��ة �أي عائ��ق �أو م�شكل��ة ،ومواجهته��ا من
خ�لال ه��ذا الرتاب��ط والتغل��ب عليه��ا ب�سهول��ة
وي�سر.
م��ن جهته يق��ول احلاج �أب��و �أ�ش��رف م�شتهى وهو
�أح��د كب��ار العائل��ة ،تعقيب��ا على تنفي��ذ حملة
"كلن��ا �إخ��وة ولي���س �أبن��اء ع��م " ب�أن��ه ي�شجع
على تنفي��ذ مثل ه��ذه الأفكار ،داعي��ا بالتوفيق
والنجاح لهم .
وي�ؤك��د يف حدي��ث لل��ر�أي� ،أن مثل ه��ذه العادات
االيجابي��ة ه��ي نابع��ة يف الأ�ص��ل م��ن دينن��ا
اال�سالم��ي احلنيف و�سن��ة نبينا ،كم��ا ودعا اىل

تفعي��ل مثل هذه احلم�لات على باق��ي العائالت
الفل�سطيني��ة ملا لها من �أث��ر ودور كبري يف تر�سيخ
وتقوي��ة العالق��ات االجتماعي��ة وبناءه��ا على
�أ�س���س متينة ،كما تتيح جم��اال للتعارف واملحبة
بني �أفراد العائل��ة وم�شاركة النا�س يف �أفراحهم
و�أحزانهم.

نشاطات واضحة
ال�ش��اب ح�س��ام جحج��وح ه��و الآخ��ر كان �أح��د
الداعم�ين لفكرة �إقامة رابطة لعائلته ،باعتبار
�أن الكب��ار يف العائل��ة ال يوجد له��م �أي ن�شاط يف
�أي منا�سب��ة �س��وى زي��ارات فردي��ة ،كم��ا �أنهم ال
ي�ستطيعون مواكب��ة طموح ال�شباب يف الكثري من
الفعاليات نظرا لل�صحة العام��ة� ،أو ان�شغالهم �أو
النم��ط ال�سلوكي القدمي ال��ذي اعتادوا عليه يف
زمن تغري كثريا بتطور �أدواته وو�سائله.
يق��ول جحج��وح لل��ر�أي� ":إن ذل��ك كان ل��ه
انعكا���س وا�ضح على جيل ال�شب��اب يف الن�شاطات
والفعالي��ات الت��ي تخ���ص العائل��ة ،وخا�ص��ة �أن
ع��دد كب�ير منه��م ال يع��رف بع�ضه��م بع�ض��ا اذا
حتدثنا ع��ن املحافظات ،فابن غزة ال يعرف ابن
الو�سطى وكذلك اجلنوب".

ب��دوره يق��ول الأخ�صائ��ي االجتماع��ي زه�ير
مالخ��ة� ":إن �أم��ام انت�ش��ار مث��ل ه��ذه اال�ش��كال
التفاعلي��ة يف املجتم��ع وظهوره��ا ب�ش��كل ملف��ت
لالنتب��اه يع��ود لع��دة �أ�سب��اب ،منه��ا االهتم��ام
املجتمع��ي وت�شجيع الأنظم��ة القائمة على ذلك
من خ�لال ت�شكي��ل جمال�س للعائ�لات وللع�شائر،
فهذا �شجع كثري من العائالت جلمع �شمل العائلة
وتوحي��د �أطرافها عن طري��ق الزيارات ،ووحدة
الكلم��ة والتواجد يف املنا�سبات وت�شكيل التكافل
االجتماعي للعائلة".
وي�ؤك��د مالخة يف حديثه لل��ر�أي� ،أن هذا يحمل
كث�ير م��ن االيجابي��ات منه��ا تعزي��ز مفاهي��م
التكاف��ل و�إعان��ة املحت��اج داخل العائل��ة ،ون�شر
املحب��ة وال��ود والتنا�ص��ح الدائ��م ،و�أن وج��ود
مرجعي��ة عائلية عند �أفراده��ا يدفعهم للتفكري
وامل�شورة قبل االقدام على اي �أمر �أو ت�صرف.
وي�ضي��ف ":ه��ذا االم��ر يلق��ي بظالل��ه عل��ى
التفاع��ل املجتمع��ي ب�ين العائ�لات ،فاملجامالت
والزي��ارات والتق��ارب يك��ون حا�ض��ر با�س��م
العوائ��ل ،كما �أن االهتمام بتجمع العائلة يوجد
التناف���س االيجابي بني عنا�صره��ا و�أفرادها يف
العل��م وطلب��ه ،والعم��ل واالجتهاد به��ذه االمور
وغريها".
وال ت��زال الكثري من العائالت حتذو نف�س احلذو
م��ن خ�لال ت�شكي��ل خالي��ا �شبابي��ة فيم��ا بينها
م��ن �أج��ل ت�أكيد حلم��ة وتراب��ط �أبناءه��ا ،وهو
م��ا ل��ه دور كب�ير يف تر�سي��خ وتقوي��ة العالق��ات
االجتماعي��ة وبناءه��ا عل��ى �أ�س���س متين��ة ،كما
تتيح جماال للتعارف واملحبة بني �أفرادها .
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المريضة عكيلة تبكي وتقول:

القل��ب و�ضي��ق يف التنف���س وا�ستطعن��ا
قبي��ل �شه��ر تدب�ير امل��ال ال�لازم ل�شراء
دعام��ة وعم��ل عملي��ة ل�شقيقت��ي حيث
�أخربن��ا الأطباء يف جممع ال�شفاء بعدم
وج��ود الدعامات الالزم��ة للعالج جراء
ع��دم ار�س��ال الأدوي��ة وامل�ستهل��كات من
جانب وزارة ال�صحة يف رام اهلل.
وت�ش�ير �إىل ان��ه وبعد متك��ن ا�سرتها من
�ش��راء الدعام��ة الأوىل وعمل العملية،
وبع��د ف�ترة وجيزة م��ن الزم��ن تبني �أن
�شقيقته��ا بحاج��ة �إىل تركي��ب دعام��ة
�أخرى لأح��د ال�شراي�ين الأخرى ،حيث
كان��ت العائل��ة ا�ستنف��ذت مادي�� ًا ج��راء
العملي��ة الأوىل ،وهو ما ا�ضطر الأطباء
�إىل اج��راء حتويل��ة عالجي��ة لإجراء
العملي��ة وحتى اللحظ��ة مل ي�صل �أي رد
بخ�صو�ص حالتها الطبية.
وتنا�ش��د �شقيق��ة احلاج��ة ملي��اء جميع
ال�ضمائ��ر احلية وامل�ؤ�س�س��ات احلقوقية
بالتدخ��ل لإنقاذ �شقيقته��ا مت�سائلة هل
�أ�صبح احلق الطبيعي يف العالج للمري�ض
يحتاج لكل هذه االجراءات واملماطالت
الطويلة واملذلة للمري�ض الغزي.

تجنب هذه األطعمة إذا كنت تعاني من الحموضة
ّ
غزة -الر�أي
يع��اين كث�يرون م��ن احلمو�ض��ة �أو
حال ارجت��اع احلم���ض التي حتدث
عندم��ا يت�س��رب حم���ض املع��دة
باالجت��اه اخلاط��ئ �أي م��ن املع��دة
�إىل امل��ريء ،وت�تراوح الأعرا���ض
ب�ين ال�شعور باحلرق��ة يف املريء �أو
�آالم يف املع��دة و�صعوب��ة يف البل��ع،
الأم��ر الذي يجع��ل ال�شخ�ص الذي
يع��اين من احلمو�ض��ة ي�شعر بالأمل
�أو ع��دم الراحة .ومن جهة �أخرى،
ق��د ترتاف��ق احلمو�ض��ة م��ع �شع��ور
طفيف باحلرقة.
ومير الطع��ام بعد ابتالعه باملريء
حت��ى ي�صل �إىل حلقة من الع�ضالت
ت�سم��ى الع�ضل��ة العا�ص��رة املريئية
ال�سفل��ى ومنها �إىل املع��دة ،وتتمثل
وظيف��ة ه��ذه الع�ضل��ة بال�سيط��رة
على العملية اله�ضمية التي حت�صل
يف املع��دة ومن��ع حمتوي��ات املع��دة
م��ن الع��ودة �إىل امل��ريء .ويح��دث
ارجت��اع احلمو�ض��ة عندم��ا تك��ون
ه��ذه الع�ضل��ة بح��ال ا�سرتخ��اء

غ�ير طبيعي��ة مم��ا ي�سم��ح بتدف��ق
حمتوي��ات املع��دة م��رة �أخ��رى �إىل
املريء.
ويف هذا الإط��ار ،توجد العديد من
العوامل الت��ي ت�سبب �ضعف ًا �أو خل ًال
يف عمل الع�ضل��ة العا�صرة املريئية
ال�سفلى مثل التدخني وزيادة الوزن
�أو تناول بع�ض الأدوية ،كما ت�سهم
بع���ض الأطعم��ة وامل�شروب��ات يف
ارتداد احلم�ض من املعدة ومنها:
 الأطعم��ة الغني��ة بالده��ون:تقوم الدهون ب�إبط��اء �إفراغ املعدة
مم��ا يزي��د ال�ضغ��ط عل��ى الع�ضل��ة
العا�صرة املريئية ال�سفلى مما يزيد
خط��ر ارجت��اع احلم�ض م��ن املعدة،
لذل��ك يف�ضل التقلي��ل من الأطعمة
املقلي��ة مث��ل الأ�سم��اك والبطاط��ا
واللحوم.
 الطعام احل��ار :تزيد التوابل منحرق��ة املع��دة وت�سب��ب االرجت��اع
يف احلمو�ض��ة ،وق��د يت�أث��ر بع���ض
الأ�شخا���ص بالتواب��ل �أك�ثر م��ن
غريهم.
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جانب من بيع العنب الغزي على مفترقات قطاع غزة /تصوير عطية درويش

خدمت القطاع الحكومي  30عامًا وال أجد اليوم حقي في العالج
غزة -الر�أي� -إبراهيم �شقوره
بعب��ارات خنقته��ا الع�برات وبكث�ير من
الآالم والعت��اب ع�برت املري�ض��ة امل�سنة
ملي��اء عكيل��ة ع��ن حزنها العمي��ق جراء
ع��دم متكنها من احل�ص��ول على حقها يف
الع�لاج حي��ث حتت��اج لعملي��ة ق�سط��رة
قلبي��ة وتركي��ب دعام��ات ،وتنتظ��ر
حتويلتها للعالج يف اخلارج منذ ما يقارب
الع�ش��رة �أيام ومل جت��د �أي رد من جانب
وزارة ال�صحة يف رام اهلل.
تق��ول �شقيق��ة املري�ض��ة ملي��اء عكيل��ة
والت��ي ترافق �شقيقتها يف جممع ال�شفاء
الطب��ي مبدين��ة غ��زة ،ومل ت�ستط��ع
احلديث ج��راء �آالمها خ�لال لقاء معها
الي��وم الأربعاء �إن �شقيقتها عملت لأكرث
م��ن  30عام�� ًا يف مهن��ة التعلي��م �ضم��ن
القط��اع احلكوم��ي حي��ث كان��ت منوذجا
يحت��ذى به ،وكانت عل��ى الدوام ملتزمة
بدفع ر�س��وم الت�أمني ال�صح��ي� ،أما اليوم
وحني ك�برت و�ضعف��ت و�أ�صابه��ا املر�ض
مل جت��د من يرد لها اجلميل ،على ح�سب
تعبريها.
وتتتاب��ع :تع��اين �شقيقت��ي م��ن �آالم يف
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عباس يعزم على "إعدام صور الحياة بغزة"

غزة-الر�أي � -آالء النمر
عالني��ة ودون زع��م من �أحد امل�س�ؤول�ين عرب و�سائل
الإع�لام املختلف��ة ،ب��ات رئي���س ال�سلط��ة حمم��ود
عبا���س يخ�ص�ص �إطاللته الأخ�يرة �أمام الكامريات
لإكم��ال الإدالء ببقي��ة الإج��راءات العقابية �ضد
قط��اع غ��زة ،دون ت��ردد ودون وج��ه رحي��م ي�شف��ع
لل�شق الآخر من الوطن ،نفذت �سبل العقاب املتخذة
بحق مليوين مواطن من قبل عبا�س.
الت�صريح��ات الأخرية لعبا�س ع�بر و�سائل الإعالم
وا�ضح��ة ال تت�ضم��ن التلفي��ق وال التحلي��ل ه��ذه
امل��رة ،فم��ن خاللها يب��دو �أن عبا�س قد فق��د �أوراق
�ضغطه على حرك��ة حما�س ،وعلى من بيده الع�صى
احلاكم��ة لقط��اع غ��زة ،ما دفع��ه لفر���ض عقوبات
باجلملة ،دون متييز.

تهديد

"�إحالة املوظفني ال�شباب نحو التقاعد ،من بينهم
املدني�ين والع�سكري��ن ،قط��ع روات��ب املوظف�ين يف
م�ؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل ،قطع الأم��وال الوافدة
�إىل قط��اع غ��زة ،وق��ف التحوي�لات الطبي��ة
للأطف��ال ومر�ض��ى ال�سرطان ،قط��ع الكهرباء ،رفع

قيمة �ضريب��ة البلو ،حرم��ان اخلريجني من فر�ص
التوظيف� ،إغالق امل�ؤ�س�سات اخلريية  ،"...القائمة
بالعقوب��ات تط��ول ،فه��ذه نب��ذة ق�صرية ع��ن بع�ض
العقوبات التي ميار�سها رئي�س ال�سلطة �ضد غزة.
كلم��ة رئي���س ال�سلطة حمم��ود عبا���س التي حتدث
بها م�ساء ال�سب��ت ،ت�ضمنت الت�صريح بوقف حتويل
املخ�ص�ص��ات املالية �إىل قطاع غ��زة تدريج ًيا ،ما مل
تلتزم حركة حما�س با�ستحقاقات امل�صاحلة.
واته��م عبا�س يف كلمة ل��ه �أمام "فعالي��ات القد�س"
مبق��ر الرئا�س��ة ب��رام اهلل "جهات بال�سع��ي لإدامة
انف�صال قطاع غزة حت��ى ال تقوم دولة فل�سطينية
كاملة ال�سيادة ،منوها "ندفع ن�صف امليزانية (مليار
ون�ص��ف دوالر) �سنو ًي��ا لغ��زة من��ذ ع�ش��ر �سن��وات،
وعندما �شكلوا احلكوم��ة يف غزة قلت �س�أوقف هذه
املبالغ تدريج ًيا".
وفيم��ا يتعل��ق ب�أزم��ة الكهرباء اخلانق��ة يف القطاع
ذك��ر عبا�س �أنه��ا ت�أتي نتيجة لع��دم ان�صياع حركة
حما���س لإنه��اء االنق�س��ام ،وع��دم ح��ل حكومته��ا
يف غ��زة  ،م�ضيف��ا �أن "كل الع��امل يتح��دث مع��ي عن
كهرب��اء غ��زة (� )..إذا �ألغ��وا احلكوم��ة يف غ��زة
�سنلغي قطع الكهرباء".

زاعم�� ًا �أن الكهرباء تعم��ل لأربع وع�شرين �ساعة يف
بيوت امل�سئولني والأنفاق يف غزة.

نسف جهود
ع�ض��و اللجن��ة املركزي��ة للجبه��ة ال�شعبي��ة عب��د
العلي��م دعنا� ،أك��د على �أن عقوب��ات رئي�س ال�سلطة
حمم��ود عبا���س موجه��ة �ض��د ال�شع��ب الفل�سطيني
برمت��ه يف قطاع غزة ولي�س �ضد حركة حما�س كما
يدع��ي ،وا�صفا �إي��اه بـ"الديكتاتوري واملت�سلط على
�أبناء �شعبه".
وق��ال دعنا تعليقا على خطاب عبا�س الذي اعرتف
فيه مب�س�ؤولية �سلطته عن قطع الكهرباء والرواتب
عن غزة� ،إن عبا�س عليه ان يدرك ب�أنه غري �شرعي
و�أن واليته انتهت وانه مغت�صب لل�سلطة.
و�أ�ض��اف دعنا �أن كل م��ا يقوم به عبا�س هي مواقف
خاطئ��ة اله��دف منه��ا ا�سته��داف ال�شع��ب برمت��ه،
م�ش�يرا اىل �أن اجلبه��ة وقف��ت موقف��ا وا�ضح��ا �ضد
ت�صرفاته ،فا�صبح يعاديها ب�شكل غري ودي.
حرك��ة املقاوم��ة الإ�سالمي��ة "حما���س" قال��ت،
�إن ت�صريح��ات رئي���س ال�سلط��ة حمم��ود عبا���س
الهجومي��ة على احلركة وتهديدات��ه للفل�سطينيني

يف غ��زة مبزي��د م��ن العقوب��ات ه��ي ن�س��ف جله��ود
امل�صاحلة.
و�أو�ضح��ت احلركة يف ت�صريح �صحف��ي ،ال�سبت� ،أن
ت�صريح��ات عبا���س تعك�س �سوء نواي��اه جتاه �سكان
قط��اع غ��زة ،وك��ذب حديث��ه ع��ن الوح��دة و�إنهاء
االنق�سام.
و�أ�ضاف��ت �" :أنه��ا تك�ش��ف ع��ن دوره التكامل��ي
واملتقاط��ع م��ع االحت�لال (الإ�سرائيل��ي) يف ع��زل
غ��زة وح�صاره��ا ،و�ض��رب مقوم��ات �صم��ود �شعبن��ا
وثباته على �أر�ضه".
و�ش��ددت احلرك��ة عل��ى �أنه��ا ل��ن تنج��ر وراء ه��ذه
املهات��رات و�ستبق��ى درع�� ًا حامي�� ًا لوح��دة �شعبن��ا
ومدافعة عن حقوقه وثوابته.
ونبه��ت �إىل �أنه��ا �ستعم��ل عل��ى �إجن��اح كل اجله��ود
املبذول��ة لتحقي��ق طموح��ات �شعبن��ا يف حتقي��ق
الوحدة و�إجناز امل�صاحلة.
هكذا تت�صاع��د العقوبات من التقلي���ص �إىل �إعدام
�سبل و�صور احلي��اة يف قطاع غزة ،يف طريقة خلنق
�س��كان القطاع و�إغالق املناف���س واحلدود وال�سدود،
�إال �أن احلي��اة ال زال��ت تتعل��ق ب�آم��ال للو�ص��ول
النفراجات واقعية و�أكرث و�ضوحا.
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تجدد عمليات التهجير والتهويد في الشيخ جراح
القد�س املحتلة -الر�أي
بع��د توق��ف ا�ستم��ر ع��دة �سن��وات،
تع��ود �سلطات االحت�لال جمددا �إىل
�سيا�س��ة التهجري يف حي ال�شيخ جراح
يف القد���س املحتل��ة ،وموا�صلة العمل
على تهويد احلي ،حي��ث من املقرر �أن
ي�صبح �أم��ر �إخالء عائل��ة فل�سطينية
م��ن احلي �س��اري املفعول بع��د خم�سة
�أيام.
ي�ش��ار �إىل �أن العائل��ة تت�ألف من �ستة
�أنف��ار ،وق��د ت�سلم��ت �أم��را ب�إخ�لاء
منزله��ا يف ح��ي ال�شيخ ج��راح ،ي�صبح
�ساري املفعول بعد خم�سة �أيام.
ولفت تقري��ر ن�شره مرا�س��ل �صحيفة
"ه�آرت���س" ل�ش���ؤون القد���س ،ن�ير
ح�س��ون� ،إىل �أن��ه �ضم��ن العائ�لات
املن��وي �إخالءه��ا ،عائل��ة �شما�سن��ة،
وه��ي تت�ألف من م�سنني يف الثمانينات
من عمريهما.
وي�ض��اف �أم��ر الإخ�لاء ال��ذي �ص��در
الأ�سب��وع املا�ض��ي �إىل �إج��راءات
الإخ�لاء الت��ي جت��ددت م�ؤخ��را �ضد
عائلت�ين �أخري�ين يفرت���ض �أن تخليا
منزليهما يف ت�شرين الأول�/أكتوبر.
كما لفت التقرير �إىل �أن دبلوما�سيني
من �سبع دول و�صلوا �إىل املنطقة ،يوم
�أم���س الأول ،يف زي��ارة ت�ضامني��ة م��ع
�أ�صحاب املنازل املهددة بالإخالء.
وبح�س��ب التقري��ر ،ف���إن عائل��ة
�شما�سن��ة ت�سك��ن من��زال �صغ�يرا يف
حي ال�شيخ جراح من��ذ العام .1964
ويط��رح ادعاء ب���أن املبن��ى مقام على

�أر�ض متلكها عائل��ة يهودية قبل عام
النكبة .1948
وقامت جمعي��ة "ال�صن��دوق لأرا�ضي
�إ�سرائي��ل" اليميني��ة ب�إجراء ات�صال
م��ع الوريث��ة املفرت�ض��ة ،ومثلته��ا يف
�إجراء ق�ضائي لإخالء املبنى.

وقب��ل �أرب��ع �سن��وات ،كم��ا ج��اء يف
التقري��ر ،ق��ررت هيئ��ة ق�ضائي��ة
يف املحكم��ة العلي��ا �أن احلدي��ث ع��ن
"ممتلكات يهودية" ،بيد �أن املحكمة
�أجل��ت �إخ�لاء عائل��ة �شما�سن��ة م��ن
املكان ملدة �سنة ون�صف.

وتاب��ع التقري��ر �أن��ه م��رت �سنت��ان
ون�ص��ف م��ن موع��د الإخ�لاء ال��ذي
حددت��ه املحكم��ة ،ومل تتخ��ذ �أي��ة
�إجراءات لتنفيذ الإخالء.
ويدع��ي نا�شطو اليمني الذين يعملون
عل��ى انت��زاع املبن��ى �أن��ه ب�سب��ب تغري

الأج��واء ال�سيا�سي��ة ،وتغ�ير الإدارة
الأمريكي��ة ،فق��د جت��ددت �إجراءات
الإخالء.
وج��اء يف �أمر الإخ�لاء الذي ت�سلمته
العائل��ة قب��ل نح��و �أ�سب��وع �أن عليه��ا
�إخ�لاء املبن��ى خالل ف�ترة ال تتعدى
التا�س��ع م��ن �آب� /أغ�سط���س اجل��اري،
و�إال �ستنفذ عملية الإخالء بالقوة.
وكان ق��د و�ص��ل �أف��راد �شرط��ة
االحتالل �إىل امل��كان ،وقاموا بجولة
يف داخل��ه ،وا�ستدع��وا �أح��د �أبن��اء
العائلة للتحقيق معه.
وي��وم �أم���س الأول ،ق��ام دبلوما�سيون
م��ن �سب��ع دول �أوروبي��ة ،فرن�س��ا
و�إيطاليا وبلجيكا و�إيرلندا وال�سويد
والرنوي��ج ومالط��ا بزي��ارة ت�ضامنية
مع العائلة.
يذك��ر �أن��ه مت �إخ�لاء  3عائ�لات يف
الع��ام  2009يف ظ��روف مماثلة ،ويف
حينه ن�ش�أت حرك��ة احتجاجية �ضد
الإخ�لاء ،و�أث��ارت �أ�ص��داء دولي��ة.
ويف حين��ه �شارك الرئي���س الأمريكي
الأ�سب��ق ،جيم��ي كارت��ر ،يف مظاهرة
احتجاجي��ة �ض��د تهويد ح��ي ال�شيخ
جراح.
�إىل ذل��ك ،وبع��د توق��ف ،جت��ددت
�سيا�س��ة الإخ�لاء مرة �أخ��رى ،حيث
�إن��ه �إ�ضافة �إىل الإج��راءات التي مت
اتخاذها ،فق��د متت امل�صادقة م�ؤخرا
عل��ى خمطط��ات بن��اء ا�ستيط��اين يف
احل��ي ،والتي تل��زم ب�إخ�لاء ع�شرات
ال�سكان الفل�سطينيني من املكان.

إعداد  /جمعية واعد لألسرى والمحررين

بهيج وباهر بدر ..
عام جديد في المعتقالت

"اإلعالمي الحكومي" :تصريحات أبو سمهدانة حول محطة التحلية منافية للحقيقة
غزة -الر�أي
�أك��د املكت��ب االعالم��ي احلكومي يف قط��اع غزة،
�أن ت�صريح��ات القيادي يف حرك��ة فتح عبد اهلل
�أبو �سمهدانة حول عرقلة م�شروع حمطة حتلية
املياه منافية للحقيقة.
وت�س��اءل املكت��ب يف بي��ان �صحف��ي ،ح��ول ه��دف
الت�صري��ح التوت�يري يف ه��ذا الوقت ال��ذي ي�شهد
جه��ود حثيث��ة لإمت��ام م�ش��روع حمط��ة التحلية
املركزية بالقطاع.
وب�ين �أن �سلطة الأرا�ضي خ�ص�صت كافة الأرا�ضي

املطلوب��ة ملحط��ة حتلي��ة املي��اه املركزي��ة بدي��ر
البل��ح والبالغة  ٨٠دومن ،حيث مت تد�شني العمل
بامل�ش��روع واالنته��اء من املرحل��ة الأوىل وجاري
العمل يف املرحلة الثانية.
و�ش��دد عل��ى �أن الأرا�ض��ي الت��ي �ص��در ق��رار
بتخ�صي�صه��ا م��ن الرئي���س عبا���س ه��ي لإن�ش��اء
حمط��ة طاق��ة �شم�سي��ة بق��درة 10ميج��ا واط
لتزوي��د حمط��ة التحلية فقط ،وتبل��غ م�ساحتها
 100دومن.
وا�ستغ��رب املكت��ب اتهام القي��ادي �أب��و �سمهدانة

اجله��ات احلكومي��ة يف غ��زة بتعطي��ل م�ش��روع
يج��ري العم��ل في��ه فع�لا وتذل��ل �أمام��ه كاف��ة
العراقي��ل ،وا�صف��ا الت�صريح��ات ب�أنه��ا "حماولة
للف��ت الأنظ��ار" ع��ن اخلط���أ ال��ذي وقع في��ه �أبو
�سمهدان��ة بتحدي��د �أرا�ضي للتخ�صي���ص ال ت�صلح
لإقامة امل�شروع نظرا لتملك بع�ضها من املواطنني
�أو �إقامة م�شاريع �أخرى عليها.
و�أ�ضاف�" :إذا كان الهدف تزويد حمطة التحلية
بالكهرب��اء الالزم��ة لت�شغيله��ا فليواف��ق الرئي�س
عبا���س على زيادة كمية الكهرباء الواردة بخط،

ويح��ل �أزمة الكهرباء جذريا ولي�س فقط حمطة
التحلي��ة وبتكلف��ة قليل��ة" ،مو�ضح��ا �أن كاف��ة
االج��راءات مل��د اخل��ط ق��د انته��ت ومل يب��ق اال
توقي��ع الرئي�س باملوافقة لل�شرك��ة اال�سرائيلية
على ال�شروع بالعمل.
وا�ستهج��ن املكت��ب ا�ستغ�لال معان��اة املواطن�ين
وحاجاته��م الأ�سا�سي��ة كم��ادة للمناكف��ة
ال�سيا�سية ،و�أن يج��ري تزوير احلقائق للتغطية
عل��ى الف�ش��ل وتربي��ر ا�ستم��رار �أزم��ات القط��اع
املفتعلة.

�إعداد جمعية واعد للأ�سرى واملحررين
ال�شقيق��ان باه��ر وبهي��ج ب��در ،م��ن بلدة
بيت لقي��ا غ��رب رام اهلل املحتلة ،رفيقا
رحل��ة االعتق��ال من��ذ  14عا ًم��ا ،عا�شا
تفا�صيله��ا م ًع��ا ،يف الزنازي��ن وحت��ت
�ضربات املحققني ،يف الأعياد بعيدً ا عن
الأه��ل والوطن ،ويف الأح��زان ي�سمحان
دموعهما ويطببان جراهما.
عا���ش بهي��ج وباهر م ًع��ا من��ذ طفولتهما
حي��اة اليت��م والفق��ر واحلرم��ان ،يف
ظ�لال والدتهما التي ربتهما على اخللق

والدي��ن والعلم ،بع��د �أن ت��ويف والدهما
وبهيج يف عم��ر ال� 5سنوات فقط ،بينما
كان باه��ر يحب��و وال يع��رف م��ن الدنيا
�شي ًئا.
ك�بر بهيج وباه��ر وتعلما م��ن والدتهما
�أن ك�بر البي��وت وكرث امل��ال ال يربي ،بل
الأخالق والدين هما ر�أ�س مال الإن�سان،
فتخ��رج بهي��ج من اجلامع��ة يف تخ�ص�ص
�إدارة الأعمال والتجارة بتفوق ،و�أكمل
باهر درا�سته وانتظم يف عمله بالداخل
املحتل.

م��ع ان��دالع انتفا�ضة الأق�ص��ى وتعاظم
�أحداثه��ا يو ًم��ا بع��د ي��وم ،انتظ��م باهر
وبهي��ج يف خلي��ة للمقاوم��ة بقي��ادة
ال�شيخ الأ�سري �صالح دار مو�سى ،ومتكنت
اخللي��ة م��ن تنفي��ذ ع��دد م��ن العمليات
اال�ست�شهادية.
بهيج خ�لال �سن��وات اعتقال��ه متكن من
حف��ظ القران الكرمي كام�ًل�اً  ،ومن تعلم
اللغ��ة العربي��ة ويق�ض��ي معظ��م وقت��ه
يف املعتق��ل ،قارئً��ا �أو معل ًم��ا للأ�سرى من
خ�لال ال��دورات وامل�ساق��ات اجلامعية،

ويف املقاب��ل ين�شغ��ل باه��ر يف حف��ظ
الق��ران وم�ساعدة الأ�س��رى يف مواجهة
�إدارة االحت�لال ،حي��ث �أ�صب��ح م��ن
قيادات احلركة الأ�سرية.
� 3أي��ام ف�صلت فقط ب�ين اعتقال باهر
وحف��ل زفاف��ه ،ال��ذي كان مق��ر ًرا ي��وم
اجلمعة ليت��م اعتقاله يف يوم الثالثاء،
وبقي��ت خطيبت��ه مرتبط��ة ب��ه مل��دة 4
�سن��وات ،ولكن��ه ف�ض��ل ان ي�ترك له��ا
اخلي��ار يف االنف�ص��ال عنه��ا واالرتباط
فال يعلم كم من ال�سنوات �سيم�ضي خلف

الق�ضبان.
“جم��ان ،و�إميان ،وعم��ر” �أبناء الأ�سري
بهي��ج ،من��ذ ان تفتح��ت عيونه��م عل��ى
را
احلي��اة ،مل يج��دوا والده��م �إال �أ�س�ي ً
لي�صب��ح حل��م حياته��م �أن ي�ضمه��م معه
منزل واحد ،كبقية العائالت.
�شه��ر واح��د فق��ط عا�شت جم��ان “اخر
العنق��ود” م��ع والدها ،ودائ ًم��ا ما تقول
لوالدته��ا �أنه��ا “ت�شع��ر بح��زن �شدي��د
�أم��ام �صديقاته��ا ،عندم��ا يتحدث��ن عن
�أباءهن”.
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الستخدامها كحجج قانونية

"أبو الريش" :نسعى
ألرشفة بياناتنا الصحية
الكترونيًا
غزة -الر�أي
�أك��د وكي��ل وزارة ال�صح��ة د .يو�س��ف �أب��و
الري�ش ،على �أهمية �أر�شفة البيانات والوثائق
ال�صحي��ة ب�أح��دث الو�سائ��ل االلكرتوني��ة
املمكن��ة مب��ا ي�ضم��ن م��ن ا�ستخدمه��ا كحج��ج
قانونية ميكن العودة اليها م�ستقب ًال.
و�ش��دد د .اب��و الري���ش ،خ�لال اجتم��اع �أب��و
الري���ش بلجن��ة حف��ظ الوثائ��ق و�أر�شفتها يف
مق��ر الوزارة مبدينة غ��زة ،على �ضرورة و�ضع
دلي��ل اج��راءات يتبعه��ا املوظف�ين املعني�ين
وي�ضم��ن حف��ظ جمي��ع الوثائ��ق الطبي��ة
بطريق��ة �آمنة ووا�ضحة وميك��ن العودة اليها
بكل ي�سر.
يذك��ر �أن وزارة ال�صح��ة عمدت خالل الآونة
الأخ�يرة �إىل حو�سب��ة العدي��د م��ن ملفاته��ا
الورقي��ة ،واعتم��اد احلف��ظ االلك�تروين
للبيانات وامللفات مب��ا ي�ضمن ت�سهيل املعامالت
على اجلمهور.

تسبب بوفاة الطفل السايس

شاطئ البحر  ..مساحات ملوثة تهدد أطفال غزة بالتسمم
غزة -الر�أي -ب�سام العطار
ت�سب��ب �ض��خ ما يزي��د ع��ن � 120ألف مرت
مكعب يومي ًا من مي��اه ال�صرف ال�صحي يف
بح��ر قطاع غ��زة ،وعلى م�ساف��ات قريبة
ج��د ًا م��ن ال�شاط��ئ ال تتج��اوز امل�ساف��ة
القانوني��ة ،وه��ي  500م�تر والتي جتيز
ب�ضخ كميات حم��دودة من املياه املعاجلة،
ب�إ�صابة املواطنني يف قطاع غزة وخا�صة
الأطف��ال بالعديد م��ن الأمرا�ض املعوية
والطفح اجللدي وغري ذلك.
�أم��ا تعف��ن امل�أك��والت داخ��ل ثالج��ات
املن��ازل ب�سبب انقط��اع التي��ار الكهربائي
ل�ساع��ات طويل��ة ،يعت�بر العام��ل الثاين
لظه��ور ح��االت ت�سمم غذائ��ي عند كثري
من الأطفال.
 70%م��ن احل��االت املر�ضية التي ت�صل
ا�ستقب��ال م�ست�شف��ى الن�ص��ر للأطف��ال
مبدينة غزة ،ه��ي نزالت معوية وال�سبب
الأول له��ا � :سباح��ة الأطف��ال يف بح��ر
غ��زة املل��وث ،بالإ�ضاف��ة لتن��اول �أطعمة
حمفوظ��ة يف الثالج��ات الت��ي مل تع��د
حتف��ظ �ش��يء يف ظ��ل و�صله��ا بالكهرباء
ل�ساعات قليلة جدا يومي ًا.
د .ع�لا زي��ارة من ق�س��م العناي��ة املركزة
يف م�ست�شف��ى الن�ص��ر للأطف��ال تتحدث"
للر�أي" ،بداية عن و�ضع امل�شفى امل�أ�ساوي،
فهن��اك �إ�ضافة مل�شكلة انقط��اع الكهرباء،
نق���ص يف الك��وادر واملع��دات وامل�ستلزمات
الطبي��ة ،وت�أخ��ر التحوي�لات الطبي��ة،
جراء احل�صار وتوقف توريد الأدوية من
قب��ل وزارة ال�صح��ة يف رام اهلل منذ عدة
�أ�شه��ر .ه��ذا الواقع جع��ل م��ن ال�صعوبة

التعام��ل م��ع احل��االت املر�ضي��ة التي هي
بازدي��اد ،خا�صة ح��االت اال�صابات عند
االطفال بالنزالت املعوية جراء التلوث،
فيما راح �ضحيته عدد من الأطفال.
زي��ارة ت�ضي��ف �أن امل�ست�شف��ى ي�ستقب��ل
يومي��ا ح��وايل  350حال��ة مر�ضي��ة من
الأطف��ال الذي��ن ت�تراوح �أعماره��م ب�ين
ي��وم وحتى �سن 12ع��ام ،ي�ستقبلهم فقط
�أربع��ة �أطباء فقط موزع�ين يف الفرتتني
ال�صباحية وامل�سائية.

زيادة ملحوظة
وبينت �أن عدد الأطفال امل�صابني بنزالت
معوي��ة والتهاب��ات يف اجله��از اله�ضمي يف
ازدي��اد ملحوظ هذا الع��ام ب�شكل خا�ص،
خا�صة منذ بداية ال�صيف و�سباحتهم يف
بحر غزة امللوث.
�أح��د الأطف��ال مل يتج��اوز عم��ره 9
�أ�شه��ر ،كان متواج��دا بال�صدف��ة يف ق�سم
اال�ستقب��ال بامل�شف��ى مبعي��ة وال��ده �أب��و
حمم��د ،ال��ذي �أو�ض��ح " لل��ر�أي"� ،أن ابنه
م�صاب بنزلة معوية من��ذ � 7أ�شهر ب�سبب
�شرب��ه مي��اه البح��ر امللوثة �أثن��اء رحلة
ا�ستجم��ام عل��ى �شاط��ئ البحر ال��ذي من
املفرت���ض �أن يكون املنقذ لن��ا من موجات
احلر الت��ي مرت على قط��اع غزة ،يف ظل
انقط��اع الكهرباء ل�ساع��ات طويلة جدا،
الأمر الذي اليتحمله �صغار ال�سن.
وي�ش��رح وال��د الطف��ل حج��م املعان��اة
الت��ي مير بها خ�لال فرتة عالج��ه طفله
املا�ضي��ة ،ج��راء ازدح��ام امل�ست�شف��ى
بالأطف��ال املر�ض��ى ،ونق���ص الأطب��اء

والأدوي��ة ،والت��ي يت��م �شرائه��ا م��ن
ال�صيدليات اخلا�صة ب�شكل ا�ضطراري.
ومل يختل��ف ح��ال الطف��ل �س��امل ع��ن
حمم��د البالغ من العم��ر � 9سنوات ،حيث
وجدن��ا والدت��ه جتل�س بجانب��ه يف ق�سم
اال�ستقب��ال ،والتي �أو�ضح��ت " للر�أي" �أن
�سباح��ة ابنه��ا يف البحر كان ه��و ال�سبب
الرئي�س��ي لإ�صابة ابنه��ا بالنزلة املعوية
واال�صف��رار واال�ستف��راغ ،وت�ضي��ف"
انقط��اع الكهرب��اء وعدم متابع��ة و�سائل
الإع�لام جراء ذل��ك ،مل يت��م التعرف �أو
اال�ستماع لأية حتذيرات من تلوث البحر
�أو عدم ال�سباحة فيه ".
الطف��ل حمم��د ال�ساي�س �ضحي��ة جديدة
م��ن �ضحاي��ا احل�ص��ار ،انتق��ل اىل بارئ��ه
عن عمر مل يتج��اوز ال�ست �سنوات ،حيث
عان��ى م��ن حال��ة ت�سم��م ح��اد يف ال��دم،
ودخول��ه يف غيوب��ة دام��ت خم�س��ة �أيام،
ج��راء ال�سباحة يف بحر غزة امللوث ،ومت
نقل��ه على عج��ل مل�شفى ال��درة للأطفال،
وال��ذي حال��ه لي���س �أف�ض��ل م��ن باق��ي
امل�ست�شفيات ،حيث �أن��ه وخلطورة حالته
ال�صحي��ة مت �إ�صدار حتويلة عالجية له،
لك��ن ج�س��ده ال�ضعي��ف مل يتنظ��ر طويال
للرد على التحويلة الطبية امل�ستعجلة.
ويق��ول وال��د الطف��ل �أحم��د ال�ساي���س"
لل��ر�أي" :،مت �إ�ص��دار حتويلة لعالج ابني
يف م�ست�شف��ى تخ�ص�ص��ي للأطف��ال يف
القد�س املحتلة ،لكن وزارة ال�صحة يف رام
اهلل مل ت�ستج��ب لن��ا بالرغم م��ن الطلب
امل�ستعجل ،وقالت �أن التحويالت متوقفة
بق��رار م��ن الرئي���س ،وبالرغ��م م��ن كل

املحاوالت التي ف�شلت يف �إنقاذ حياته".
وع��ن و�ص��ول ح��االت مر�ضي��ة �أخ��رى
ج��راء تناوله��م �أطعم��ه عفن��ة الت�صل��ح
لال�ستخ��دام الآدم��ي ج��راء انقط��اع
الكهرب��اء ع��ن ثالج��ات املن��ازل ،وجه��ت
د .ع�لا زي��ارة من ق�س��م العناي��ة املركزة
يف م�ست�شف��ى الن�ص��ر للأطف��ال " للر�أي"،
منا�ش��دات لكافة العائ�لات الفل�سطينية
ب�ض��رورة االنتب��اه جي��دا للطع��ام ال��ذي
يت��م و�ضع��ه يف ب��راد املن��زل ،والتخل���ص
من التالف منه ف��ورا ،ملا ت�شكله من خطر
على �صحتهم ب�شكل عام والأطفال ب�شكل
خا�ص.
عدة جهات حكومي��ة و�أهلية وخرباء يف
�ش���ؤون املي��اه والبيئ��ة ،ح��ذروا من خطر
تل��وث مي��اه البح��ر يف قطاع غ��زة خالل
ال�صي��ف احل��ايل ،نتيج��ة �ض��خ كمي��ات
كب�يرة جد ًا من مياه ال�صرف ال�صحي فيه
يومي�� ًا دون �أي��ة معاجل��ة نتيج��ة انقطاع
التي��ار الكهربائي املتك��رر والنق�ص احلاد
يف ال�س��والر ال�لازم للبلدي��ات لت�شغي��ل
املولدات.
وي�ؤك��د م�سئول املخت�بر البيئي يف �سلطة
ج��ودة البيئة عطي��ة الرب�ش ،ب���أن �أزمة
الكهرباء املتفاقمة بغزة ت�سببت يف �ضخ
املي��اه العادم��ة يف البح��ر دون معاجلته��ا
بال�شكل ال�صحيح.
ويق��ول الرب���ش يف حدي��ث لل��ر�أي� ":إن
تفاق��م �أزمة الكهرب��اء �أدى �إىل ت�صريف
نح��و � 110أل��ف ل�تر مكع��ب م��ن مي��اه
ال�ص��رف ال�صحي يوميا �إىل �شاطئ البحر
ب��دون معاجلة" ،مو�ضحا �أن �سلطة جودة

البيئ��ة ح��ذرت م��ن ال�سباح��ة يف املي��اه
امللوث��ة م��ن �أج��ل احلفاظ عل��ى �صحتهم
و�سالمتهم.

73%
و�أظه��رت نتائ��ج الفح���ص اجلدي��د يف
�شه��ر يولي��و  2017جل��ودة مي��اه �شاطئ
حمافظ��ات غ��زة ،ارتف��اع ن�سب��ة ط��ول
ال�شاط��ئ املل��وث بدرج��ة كب�يرة ،حي��ث
و�صل��ت اىل  %73م��ن ط��ول ال�شاط��ئ
الكلي.
وكانت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر،
ح��ذرت يف بيان له��ا ،من تل��وث مياه بحر
غ��زة يف ظ��ل انقط��اع التي��ار الكهربائ��ي
وتزاي��د �ضخ املياه العادم��ة غري املعاجلة
للبحر.
وقال��ت اللجن��ة الدولي��ة" ،يف ظ��ل عدم
انتظ��ام الكهرب��اء وغي��اب فر�ص��ة زيادة
كمي��ات الوق��ود يف غ��زة ،ف�إن ذل��ك ينذر
ب�ض��خ نحو � 110آالف مرت مكعب من املياه
العادمة للبحر يومي ًا".
ووفق��ا لتقاري��ر منظمة ال�صح��ة العاملية
والأمم املتح��دة ،ف���إن قراب��ة ال��ـ 55%
من مر�ضى قطاع غ��زة ممنوعون من قبل
االحتالل الإ�سرائيلي من التنقل وال�سفر
للع�لاج خ��ارج قطاع غ��زة ،الفت��ا �إىل �أن
االحت�لال ه��و امل�سب��ب الرئي�س��ي �إال �أن
قرار ال�سلطة وال��زج بق�ضية التحويالت
اخلارجي��ة يف �آتون املناكف��ات ال�سيا�سية
وتقلي���ص ع��دد التحوي�لات والتباط�ؤ يف
عملي��ة املوافق��ة هو مبثاب��ة حكم باملوت
على املر�ضى.

