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الراأي _ اآالء النمر
ي�س��تقبل الفل�س��طينيون عامه��م اجلدي��د بحال 
لي���س كاأي ح��ال، يف واجهة الع��ام اجلديد تطل 
والت��ي  املخيف��ة،  االأزم��ات  م��ن  اأكوام��ًا  علي��ك 
ته��دد اأ�سحابه��ا باالنزالق نح��و الهاوية، رداءة 
االأو�ساع املعي�س��ية تعك�س تفا�سيلها املنهكة على 

حياة املواطن اخلا�سة اأينما وىل وجهه.

هي ذات احلقوق التي مل يكن للفل�سطيني ن�سيبًا 
منه��ا يف عام م�س��ى، ب��ل وازدادت تل��ك التي كان 
ميتلكه��ا ه��اكًا واقرتب��ت بقيته��ا نح��و االنهيار، 
م��ا اأو�س��ل العام اإىل نتائج قيا�س��ية م��ن االأزمات 
وامل�س��ائب املتاحقة على حي��اة املواطن تباعًا، 
يحق��ق في��ه املحا�س��رون اأهدافه��م بع��د احلجر 

على القطاع بو�سع مواطنيه يف الهاوية.

تنوعت االأزم��ات والنكبات الت��ي انهالت وتنهال 
عل��ى راأ���س الفل�س��طيني ب��ن ثنايا ع��ام 2017 
ال��ذي كان اأك��ر االأع��وام زخم��ًا واأقلها ح�س��ادًا 
على جميع امل�س��تويات، بن �سيا�سية واجتماعية 
جم��االت  يف  خمتلف��ة  واأزم��ات  واقت�س��ادية، 
حياتي��ة ال ح�س��ر له��ا، كان للح�س��ار والنهي��ار 
امل�س��احلة �س��ببًا كب��رًا يف تهتك اأر�س��ية الثبات 

الفل�س��طيني يف  الت��ي يرتك��ز عليه��ا  وال�س��مود 
حياته اليومية.

املحلل والكاتب ال�سيا�س��ي ع�س��ام �ساور كتب عن 
تبع��ات احل�س��ار :" ال اأحد يريد احلرب ولكن ال 
ميك��ن للجانب الفل�س��طيني اأن يحتمل االأو�س��اع 

الكارثي��ة يف قطاع غزة، وما زالت 
10يف حال��ة تدهور م�س��تمر، وكذلك 

أحالم غزة البسيطة .. 
أعيد تعليقها على شّماعة العام الجديد
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تليفون : 082883366 

غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
ثاج��ة فارغ��ة، واأطف��ال يذهب��ون ملدار�س��هم دون 
م�س��روف، حتمله��م اأقدامهم فق��ط، واأبن��اء تركوا 
جامعاته��م ب�س��بب لعن��ة الر�س��وم، دي��ون مرتاكمة 
م��ن جهات عديدة، وتهديدات بالطرد من املنزل يف 
حال ع��دم دفع االيجار، ليبق��ى اأحدهم ملقى على 

الر�سيف ال يجد من يغيثه..
فاحل��ال �سوا�س��ية عن��د الكث��ر م��ن موظف��ي غزة، 
واأك��ر ما يجمعهم ه��و تراكم الدي��ون التي اأرهقت 
كاهلهم، واأ�س��بحوا ينتظرون �س��ماع اأنب��اء من هنا، 
مث��ل الذي ينتظ��ر جميء طف��ل بعد حرم��ان طال 

�سنوات.

مهدد بالطرد
حممد عادل �س��ويعد، واحد من موظفي غزة الذين 
يعان��ون نتيج��ة اأزمة الروات��ب الت��ي تتفاقم يوما 
بع��د ي��وم، يف وق��ت يعي���س ماأ�س��اة حقيقي��ة كون��ه 
يعي���س منزال باالإيجار ومهدد بالطرد يف اأي حلظة 

من �ساحب البيت.
اأطف��ال  ل�"ال��راأي":" ل��دي ثاث��ة  يق��ول حمم��د 
واأعي�س ظروفا �س��عبة جدا، ومالك املنزل يهددين 
ب��ن احلن واالأخر بطردي من املن��زل، وعلي ديون 
مرتاكم��ة ل��ه ما يق��ارب �س��هرين اأي 800 �س��يكل"، 
مو�س��حا اأن��ه رف���س اخل��روج م��ن املن��زل واأن اأزمة 

الدين ت�سببت يف م�ساكل بينه وبن �ساحب املنزل.
"اإن تركت املنزل الذي اأ�ستاجره، ف�سوف اأ�سكن يف 
ال�س��ارع..هذا هو م�س��ري وم�س��ر اأطفايل ال�سغار 
عل��ى  م�س��يا  يومي��ا  عمل��ي  اىل  اأذه��ب  وزوجت��ي، 
االأق��دام، واأي م�س��روف اأو ديون فقط لاأ�سا�س��يات 
من بقوليات"، هذا ما قاله حممد يف و�سف معاناته 
كموظ��ف، معرب��ا عن اأمله يف انته��اء اأزمة الرواتب 

التي ت�سببت مبعاناتهم.
وي�س��اركه املعاناة املوظف �س��هيب الكحل��وت، الذي 
ي�س��كن داخ��ل حا�س��ل مق�س��م اإىل غرف��ة وحم��ام 
ومطبخ و�سالة �س��غرة، يف حن ينام طفله ال�سغر 
يف مكان �س��يق، ال يكفي ال�ستقبال الطفلة القادمة 

اإىل هذه احلياة بعد اأ�سهر معدودة.
فارغ��ة.. ثاجت��ي  ل�"ال��راأي":"  �س��هيب  يق��ول 
وزوجت��ي على و�س��ك الوالدة وال امل��ك اأي مبلغ كي 
اأذه��ب بها للم�س��فى يف حال ح��دوث اأي طارئ معها، 
والدي��ون تراكم��ت علينا م��ن عدة جه��ات، وراتبي 
احلاجي��ات  ب�س��راء  واأكتف��ي  ل�س��دادها،  يكف��ي  ال 

ال�سرورية فقط".

أطفال مرضى واحتياجات
حال املوظف اأبو رائد ال�س��موين لي�س باأف�س��ل حال 
من �سابقيه، فلديه 14 من االأبناء والبنات ولديهم 
احتياجات كثرة، وخا�سة اأطفال املدار�س ال�سبعة 

الذي��ن يحتاجون م�س��اريف ت�س��ل الأك��ر من 400 
�سيكل يف اأقل من �سهر واحد.

يق��ول اأبو رائ��د ل�"الراأي":" ال�1000 �س��يكل التي 
ح�س��لنا عليه��ا يف ثاث��ة �س��هور مل تك��ف ل�س��داد 
البي��ت  والتزام��ات  اخل�س��ار  �س��راء  اأو  ال��دكان 
االأ�سا�س��ية، الو�س��ع �س��يء جدا، الدي��ون مرتاكمة 
ومرابح��ة البنك 4000 دوالر والبنك يخ�س��م من 
كل راتب 100 دوالر ، وال يتبقى يل �س��يء ل�س��رفه 

على اأطفايل ".
ولدى اأبو رائد طفل �سغر" ريا�س اأطفال" ويحتاج 
بن وقت واآخر للذهاب للم�سايف بغزة، وذلك ب�سبب 
مر�س��ه الدائ��م، يف ح��ن يذه��ب اأطف��ال املدار���س 
بدون م�سروف اأحيانا اأو ي�سطرون لل�سر م�سيا على 
االأق��دام ملدار�س��هم، يف وق��ت تكاثرت في��ه الديون 

حتى و�سلت يف ال�سهر الواحد ل� 700 �سيكل.
وي�س��يف:" اأ�س��بح املوظ��ف بغزة اأ�س��به بال�س��حاذ 
ال��ذي يطال��ب بحقوق��ه يف راتب��ه، وم��ا نطلب��ه من 
اهلل وال��دول العربي��ة ه��و لنظ��ر اإلين��ا كموظف��ن 
حياتنا باتت بائ�سة و�سعبة للغاية ونعي�س ظروفا 

معي�سية قاهرة".

ديون متراكمة
ويف جان��ب اآخ��ر يظه��ر طبيع��ة املاأ�س��اة احلقيقية 
التي يعي�س��ها املوظفن، ا�س��طر اأحد اأبناء املوظف 

اإي��اد اأب��و جله��وم اإىل ت��رك جامعت��ه الت��ي يدر�س 
فيها ب�س��بب تراكم الر�س��وم الدرا�س��ية عليه وعدم 
متكن��ه من دفعها، يف حن ي�س��طر االأبناء االخرين 
الذه��اب  اأج��ل  م��ن  اأ�س��دقائهم  م��ن  لا�س��تدانة 

للجامعات كونها تبعد عن مكان �سكناهم.
يق��ول اإياد يف حدي��ث ل�"الراأي": كل م��ا نطلبه هو 
ال�س��رت من اهلل، ولكن ظروفنا �س��عبة ج��دا، وحال 
من��زيل وا�س��رتي واأطف��ايل ال ي�س��فع اأي حديث او 
كلم��ات، فل��دي اأربع��ة اأبن��اء يف اجلامعات بع�س��هم 
يذه��ب للجامع��ة دون م�س��روف واأحده��م تركه��ا 
ب�س��بب �س��وء االأحوال املادية"، موؤك��دا اأنه يف حال 
ا�س��تام راتبه يذهب الراتب اأغلب��ه للقر�س الذي 

ح�سل عليه من البنك.
واأكر ما ي�س��كو من��ه ذلك املوظف ه��و منزله الذي 
يكاد يغرق يف ف�س��ل ال�س��تاء، و�س��يق منزله يف ظل 
وج��ود 9 م��ن االأبن��اء والبن��ات، اإىل جان��ب تراكم 
الدي��ون عليه، يف حن اأن زوجته مري�س��ة وت�س��كو 
من اآالم يف عينها وحتتاج للعاج بن فرتة واأخرى.

وتت�س��ابه ظروف املوظفن يف �س��يء واحد م�سرتك 
بينه��م، وه��و تراكم الدي��ون من جه��ات عديدة، يف 
حن يبقى املوظف رهينة مل�س��احلة مل توؤت ثمارها 
وتتع��ر عند اأقل حدث اأو ت�س��ريح، يف وقت تتنكر 
في��ه حكوم��ة الوف��اق الوطن��ي حلقوقه��م بت�س��ليم 

رواتب وفق اتفاق القاهرة.

غزة- الراأي - عبداهلل كر�سوع
تزاحم��ت االأحداث وتع��ددت املجريات املخت�س��ة 
بال�س��اأن الفل�سطيني التي تخللت عام 2017، فكان 
امل�س��هد الفل�س��طيني حاف��ًا بالعديد م��ن االأحداث 
الهام��ة الت��ي اتخ��ذت من ذاك��رة املواطن��ن حيزًا 
هام��ًا يف حياتهم، نتيجة الرتفاع من�س��وب االأزمات 
ع��ن ال�س��نوات املا�س��ية، كما وت�س��درت امل�س��احلة 
الفل�سطينية اأحد اأبرز واأهم جمريات العام اإال اأنها 

بادرت باالنهيار قبل م�سارفة العام على االنتهاء.
جمم��ل االأزم��ات التي عا�س��ها الفل�س��طينيون بفعل 
يف  والب��طء  االإ�س��رائيلي،  االحت��ال  ا�س��تمرار 
تنفي��ذ بن��ود اتفاق امل�س��احلة املوقع ب��ن حركتي 
فت��ح وحما���س، يف اأكتوبر املا�س��ي، عل��ى الرغم من 
تع��دد اللقاءات بن الف�س��ائل �س��واء يف غ��زة اأو يف 
العا�س��مة امل�س��رية القاه��رة، واالإع��ان ع��ن حل 
اللجن��ة االإداري��ة الت��ي �س��كلتها حرك��ة حما���س، 

الإدارة �سوؤون القطاع.
وت�س��تمر معان��اة اأك��ر م��ن 2 ملي��ون فل�س��طيني يف 
قط��اع غ��زة م��ع ا�س��تمرار العقوب��ات التي فر�س��ت 
الت��ي  ال�س��لطة حمم��ود عبا���س  رئي���س  م��ن قب��ل 
متثل��ت مبنع التحويات الطبية وخ�س��م %30 من 
روات��ب املوظف��ن وا�س��تمرار فر���س �س��ريبة البلو 
على ال�س��والر اخلا�س مبحط��ة التوليد وغرها من 
العقوبات التي جاءت بحجة ت�س��كيل جلنة اإدارية 
بقط��اع غ��زة والت��ي دارت القط��اع نتيج��ة الف��راغ 

ال�سيا�سي التي اأحدثته حكومة التوافق.
م��ن جان��ب اآخ��ر، توال��ت املطالب��ات ب�س��رورة حل 
م�س��كلة موظف��ي حكوم��ة غ��زة ال�س��ابقة والبال��غ 
تعدادهم 42 األف موظف، يتقا�س��ون ن�س��ف راتب 
من��ذ ما يزي��د عن 4 �س��نوات، يف وق��ت اأجربت فيه 

ال�س��طلة االآالف م��ن موظفيها على التقاعد �س��من 
قانون التقاعد االجباري.

وبح�س��ب اتفاق امل�س��احلة، كان من املقرر اأن تنظر 
جلن��ة اإداري��ة منبثق��ة ع��ن ح��وارات حركتي فتح 
وحما���س يف القاهرة، يف ملف��ات املوظفن ودجمهم 

على �سلم رواتب ال�سلطة.

فك الشيفرة
كذل��ك �س��هد العام 2017  �س��ربة قا�س��ية وجهتها 
اأجه��زة االم��ن الفل�س��طينية يف قطاع غ��زة لقوات 
االحت��ال وقادت��ه يف فك �س��يفرة اغتيال االأ�س��ر 
الدي��ن  ع��ز  ال�س��هيد  كتائ��ب  يف  والقائ��د  املح��رر 
الق�س��ام مازن فقهاء واعتقلت الع�سرات من العماء 
باالإ�س��افة العتق��ال القاتل املبا�س��ر و�س��ركائه يف 
عملي��ة اغتيال فقهاء واعدامهم مما �س��كل �س��ابقة 
حت�س��ب الأجهزة االأمن يف قطاع غزة وتفوقها على 

قادة االحتال .
البوابات االإلكرتونية

البواب��ات  معرك��ة    2017 الع��ام  �س��هد  كذل��ك 
يولي��و،   14 يف  االأق�س��ى  بامل�س��جد  االإلكرتوني��ة 
االإ�س��رائيلي  االحت��ال  �س��لطات  اأغلق��ت  حينم��ا 
امل�س��جد ومداخ��ل البل��دة القدمية ومنع��ت اإقامة 
�س��اة اجلمعة يف �س��ابقة منذ احتال القد�س عام 

.1967
ه��ذه احلادثة القت رف�س �س��عبي وثورة مقد�س��ية 
ا�س��طرت قوات االحتال االإ�س��رائيلي على اإثرها 

للرتاجع عن البوابات االإلكرتونية يف 27 يوليو.

انتفاضة القدس
فق��د  الفل�س��طينية،  الق�س��ية  م�س��توى  عل��ى  اأم��ا 

ع��ادت للم�س��هد العرب��ي والعاملي جم��دًدا بعد قرار 
الرئي�س االأمركي دونال��د ترامب، يف 6 كانون اأول 
)دي�س��مرب( باعتب��ار القد���س عا�س��مة لاحتال، 
ونتج عن ذلك ردة فعل على كافة االأ�سعدة العربية 
والدولية واملحلية، باالإ�س��افة اإىل ت�س��ويت 128 
دول��ة يف اجلمعي��ة العامة لاأمم املتح��دة باأغلبية 

�ساحقة �سد قرار ترامب.
والقد���س  الغربي��ة  وال�س��فة  غ��زة  قط��اع  و�س��هد 
املحتل��ة، مواجه��ات عنيف��ة م��ع ق��وات االحت��ال 
يف مناط��ق التما�س، بع��د اندالع انتفا�س��ة القد�س 

لن�سرة املدينة املقد�سة.
فف��ي غزة، حتول��ت املناطق احلدودية اإىل �س��احة 
مواجه��ة مع قوات االحتال رًدا على قرار ترامب، 
و�س��قط خالها 12 �س��هيًدا يف غزة، واأ�س��يب املئات 
بج��روح متفاوت��ة اإث��ر ا�س��تخدام جن��ود الغ��ازات 

ال�سامة واالأعرة النارية واملطاطية.
وكان ال�س��هيد اجلري��ح اإبراهيم اأبو ثري��ا، اأيقونة 
املنتف�س��ن عل��ى ح��دود غ��زة، فق��د خرج لن�س��رة 
القد���س رغ��م معانات��ه م��ن ب��رت يف ال�س��اقن بفعل 
ق�س��ف اإ�س��رائيلي تعر���س له يف خميم الن�س��رات 
عام 2008، وا�ست�س��هد بعد ا�س��ابته بعيار ناري من 

قنا�س اإ�سرائيلي.
الغربي��ة،  وال�س��فة  املحتل��ة  القد���س  يف  كذل��ك 
�س��يطرت املواجه��ات امل�س��تمرة عل��ى امل�س��هد الع��ام 
هن��اك، اإذ ا�س��تبك املواطن��ون مع ق��وات االحتال 
عل��ى احلواج��ز و�س��قط عل��ى اإث��ر ذل��ك ع��دد م��ن 

ال�سهداء ومئات اجلرحى.

ارتفاع البطالة
وعلى �سعيد اآخر؛ قال  اخلبر االقت�سادي واملحلل 

املايل، ماهر الطب��اع، اإن معدالت البطالة املرتفعة 
يف فل�سطن، تعترب االأعلى بن دول املنطقة.

وتعّد البطالة ب�سكل عام وبطالة اخلريجن ب�سكل 
خا�س، وف��ق تقرير للطباع،  قنبل��ة موقوتة تهدد 
اال�ستقرار يف فل�سطن، حيث �سهد الربع الثالث من 
الع��ام 2017 ارتفاع��ا ح��ادا يف مع��دالت البطالة 
اأعل��ى  وه��ي   29.2% اإىل  و�س��لت  فل�س��طن،  يف 
14 عام��ا،  م�س��را اإىل اأن  ن�س��بة م�س��جلة خ��ال 
ع��دد العاطلن عن العمل يف فل�س��طن 412،8 األف 
�س��خ�س، منهم حوايل 169 األف �سخ�س يف ال�سفة 
الغربي��ة وحوايل 243،8 األ��ف يف قطاع غزة، وما 
ي��زال التفاوت كبرًا يف معدل البطالة بن ال�س��فة 
الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ املعدل %46.6  يف 

قطاع غزة مقابل %19 يف ال�سفة الغربية.
واأ�س��اف: بح�س��ب البن��ك ال��دويل، ف��اإن مع��دالت 
البطال��ة يف قطاع غزة تعت��رب االأعلى عامليا، حيث 
بل��غ بن االأفراد بن 29-20 عاما احلا�س��لن على 
موؤه��ل دبل��وم متو�س��ط اأو بكالوريو�س خ��ال العام 

فل�سطن. يف   54% حوايل   ،2016
وب��ن اأنه  نتيج��ة لاأزمات التي يتعر���س لها قطاع 
غ��زة، فقد ارتفع عدد العاطلن عن العمل بحوايل 
27 األ��ف �س��خ�س خ��ال الرب��ع الثالث م��ن العام 
2017، حيث بلغت معدالت البطالة يف قطاع غزة 
%46.6، وبل��غ عدد العاطل��ن عن العمل حوايل 
اأعل��ى مع��دالت من��ذ  األ��ف �س��خ�س وه��ي   243،8
�س��نوات، مقارنة مع معدالت بطالة %44 يف الربع 
الث��اين من العام 2017، وعدد العاطلن عن العمل 
بلغ حوايل 216 األف �سخ�س، ومع ا�ستمرار الو�سع 
عل��ى ما ه��و عليه، م��ن املتوق��ع اأن ترتف��ع معدالت 

البطالة خال الربع الرابع من العام 2017.

أبرز مشاهد 2017.. أزمات وعقوبات لم تحل بعد

يعيشون ظروفا مأساوية صعبة

موظفو غزة .. تحاصرهم الديون وتلقي بآملهم على الرصيف
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غزة- الراأي
االإعامي��ن  بح��ق  االنته��اكات  رقع��ة  ات�س��عت 
كان��ون  دي�س��مرب/  �س��هر  خ��ال  الفل�س��طينين 
يف  االإع��ام،  وزارة  �س��ّجلت  حي��ث  اأول2017، 
االعت��داءات  م��ن  مزي��دًا  ال�س��هري،  تقريره��ا 
ال�س��حفيون  له��ا  تعر���س  الت��ي  االإ�س��رائيلية 
واالإعاميون يف ال�س��فة الغربية ومدينة القد�س 
املحتلتن وقطاع غزة والتي بلغت )175( انتهاكًا 

.
وجت�س��دت اأ�س��كال انتهاكات االحتال باالعتداء 
ومتدي��د  واالحتج��از  واالعتق��ال،  اجل�س��دي، 
واملحاكم��ة.  التغطي��ة  م��ن  ومن��ع  االعتق��ال، 
وكالعادة �س��ّكل االعتداء اجل�س��دي واال�ستهداف 
م��ن  االأك��رب  الن�س��بة  ال�س��حفين  املبا�س��ر  عل��ى 
انتهاكات االحتال   بعد اأن ر�سدت وحدة الر�سد 
واملتابع��ة يف وزارة االإعام خ��ال تقريرها، اأكر 
من )104( اإ�س��ابة واعتداء، تعر�س لها  عدد من 
ال�س��حفين لاإ�س��ابة عدة م��رات، تنوعت ما بن 
اال�س��تهداف بالر�س��ا�س احل��ي  واملغل��ف باملطاط 
ال�س��وت واالختن��اق وال�س��رب وال��ركل  وقناب��ل 

والده�س.
وب��ن التقري��ر اأن اال�س��ابات تنوع��ت كالت��ايل: 
ال�س��وت  بقناب��ل  اأ�س��يب   )56( اأ�س��يب  حي��ث 
واح��د  �س��حفي  واأ�س��يب  وال��ركل،  وال�س��رب 
املع��دين  بالر�س��ا�س  و)12(  احل��ي،  بالر�س��ا�س 
املغلف باملطاط، و)30( حالة بقنابل الغاز ال�سام 

، و)3( بالر�س بغاز الفلفل.
واأو�س��ح اأن اال�س��ابات توزعت ح�س��ب املدن حيث 
نال��ت مدين��ة القد�س اعلى ن�س��بة ا�س��ابات والتي 
بلغ��ت )53( حال��ة، فيم��ا بل��غ ع��دد اال�س��ابات 
يف مدين��ة الب��رة)17( ا�س��ابة، و)17( اخ��رى 
يف قط��اع غ��زة، اأم��ا يف مدينة اخلليل و�س��ل عدد 
االإ�س��ابات اإىل)6(، ويف بي��ت حل��م )3( ح��االت 
ومثله��ا مدين��ة اأريح��ا)3( ح��االت، ونابل�س)2( 
حال��ة، وطولكرم وقلقيلية وطوبا���س كلهم حالة 

واحدة على حدا.
فيما بلغت عدد االعتقاالت واالحتجازات )21( 
حالة من بينهم ا�ستخدام طاقم تلفزيوين كدروع 
ب�س��رية، وبلغ��ت ع��دد ح��االت متدي��د االعتقال 

واإ�سدار حكم )7( حاالت.
اأك��ر م��ن )23( من��ع  و�س��جلت وح��دة الر�س��د، 
بح��ق  االحت��ال  جرائ��م  ونق��ل  التغطي��ة  م��ن 
الفل�س��طينين تخللها ت�س��جيل م�س��ادرة بطاقات 
�س��حفية ع��دد)1(، وحتطي��م مع��دات وكامرات 

�سحافية عدد )6(.
وحتري���س،  اته��ام  ح��االت   )3( ر�س��دت  كم��ا 
وحال��ة)1( اغ��اق موق��ع، واقتح��ام ومداهم��ة 
مالي��ة  غرام��ة  وفر���س  ملطبعت��ن،  ع��دد)2( 
لعدد)6( �س��حفين، ونقل عدد)1( اأ�سر �سحفي 

من �سجن الآخر.

تفا�س��يل االنته��اكات اال�س��رائيلية التي �س��جلتها 
وزارة االإع��ام خال �س��هر دي�س��مرب/ كان��ون اأول 

2017

3/12/2017: االإف��راج عن االأ�س��ر ال�س��حفي 
حمم��د اأكرم عم��ران)27 عاما( م��ن مدينة دورا 
�س��جون  �س��هرًا يف    166 باخللي��ل، بع��د ق�س��ائه 

االحتال.

يف  ال�س��لح  حمكم��ة  رف�س��ت   :4/12/2017
مدينة النا�س��رة، اإنهاء احلب�س املنزيل لل�س��اعرة 
داري��ن طاط��ور، والت��ي تقب��ع في��ه من��ذ ح��وايل 

العام��ن، بحج��ة اأنه��ا "ت�س��ّكل خط��رًا  امنيا على 
اجلمهور".

7/12/2017: اأفرجت ال�س��لطات االإ�سرائيلية 
عن ال�س��حايف احلّر ح�س��ن ال�س��فدي، املعتقل منذ 
1 اأيار/مايو 2016 من دون تهمة وا�سحة، وقد 
ل يومها على االعتقال االإداري ملدة 6 اأ�س��هر،  ُح��ِوّ

والتي ُجّددت مرتن الحقًا.
اب��و  عم��رو  ال�س��حفي  ا�س��ابة   :7/12/2017
عو���س م�س��ور ومدي��ر مكت��ب تلفزي��ون فل�س��طن 
يف حمافظ��ة اريح��ا بطلق��ة مطاطي��ة يف �س��اقه 
الي�س��رى اثن��اء تغطيت��ه املواجهات  عل��ى مدخل 
اريح��ا اجلنوب��ي احتجاج��ا عل��ى  نق��ل ال�س��فارة 

االمريكية ملدينة القد�س.
حممود  ال�سحفي  امل�سور  8/12/2017:ا�سابة 
فوزي م�سور �سركة راما�س��ات بالر�سا�س املطاطي 
يف اذن��ه م��ن قب��ل ق��وات االحت��ال اال�س��رائيلي 

اثناء تغطيته مواجها  يف كفر قدوم بقلقيلية.
ال�س��حفي  امل�س��ور  ا�س��ابة   :8/12/2017
م�س��طفى ح�س��ونة م��ن وكالة االنا�س��ول الرتكية 
بقنبل��ة غاز  يف كتفه خ��ال مواجهات اندلعت مع 

االحتال �سرق جباليا.
8/12/2017: اإ�س��ابة امل�سور ح�سن ا�سليح من 
تلفزي��ون القد�س، باالختن��اق جراء اطاق عليه 
قنبلة غ��از  خال مواجهات اندلعت مع االحتال 

�سرق جباليا.
م�س��ور  ح�س��ونة  يحيى  اإ�س��ابة   :8/12/2017
الوكال��ة الفرن�س��ية،  باالختن��اق ج��راء اط��اق 
علي��ه قنبل��ة غ��از  خ��ال مواجه��ات اندلع��ت مع 

االحتال �سرق جباليا.
8/12/2017: ا�س��ابة امل�سور ال�سحفي  احمد 
ح�س��ب اهلل من�س��ور، باالختن��اق م��ن قنبل��ة غ��از 

اثناء تغطيته االعامية �سرق مدينة غزة.
8/12/2017: اإ�س��ابة  داليا النمري مرا�س��لة 
"رو�سيا اليوم"مرتن يف القد�س ب�سظية يف يدها 
اأدت اإىل ح��رق جراء اإلقاء القوات االإ�س��رائيلية 
قنبلة �س��وتية جت��اه طاقم القن��اة اأثناء تغطية 

االأحداث يف �سارع �ساح الدين بالقد�س املحتلة.
اب��و  ال�س��حفي ع��ادل  ا�س��ابة   :8/12/2017.
نعم��ة مرا�س��ل روي��رتز بقنبل��ة غ��از اطلقه��ا احد  
عنا�س��ر جي���س االحت��ال علي��ه ب�س��كل مبا�س��ر 

جنوب اريحا.
8/12/2017: ا�سابة  ال�سحفي فرا�س طنينة 
مرا�س��ل مع��ا باالختن��اق ال�س��ديد نتيج��ة كثافة 
قناب��ل الغاز ال�س��امة ايل اطلقه��ا جي�س  االحال 

على ال�سحفين  على مدخل البرة ال�سمايل.
املنار  ا�س��ابة  مرا�س��ل ف�سائية   :8/12/2017
خالد الفقيه باالختناق ال�س��ديد، متاأثر  بكثافة 
قناب��ل الغاز ال�س��ام الت��ي وجهت اإىل ال�س��حفين 

على مدخل البرة ال�سمايل
ف�س��ائية  مرا�س��لة  ا�س��ابة    :8/12/2017
ال�س��ديد،  باالختن��اق  �س��لمي  ن�س��رين  امليادي��ن 
متاأث��رة  بكثاف��ة قناب��ل الغاز ال�س��ام التي وجهت 

اإىل ال�سحفين على مدخل البرة ال�سمايل.
االحت��ال  ق��وات  احتج��زت   :8/12/2017
طاقم تلفزيون "فل�س��طن" الذي �سم امل�سور اإياد 
اله�س��لمون، واملرا�س��ل عزمي بن��ات، ومدير املكتب 
وا�س��تخدمتهم  ع��دة،  �س��اعات  القوا�س��مي  جه��اد 
كدروع ب�س��رية، ما اأدى اإىل ا�س��ابتهم  باحلجارة، 
اأثن��اء تغطيته��م املواجه��ات الت��ي اندلع��ت ب��ن 
اجلنود وبن �سبان فل�سطينين يف مدينة اخلليل.
"اأر.تي.األ"  اإ�سابة م�سور قناة   :8/12/2017
االملاني��ة رجائ��ي خطي��ب، بع��د  االعت��داء عليه 

و�س��ربه وك�سر كامراته ، اأثناء طرد ال�سحافين 
وامل�س��ّورين يف ب��اب العام��ود يف القد���س، ومنعه��م 
م��ن تغطي��ة املواجهات الت��ي اندلعت بن عنا�س��ر 

ال�سرطة وال�سبان الفل�سطينين.
8/12/2017:  منعت قوات االحتال مرا�سلة 
تغطي��ة  م��ن  حج��ازي   ن��وال  "الكوفي��ة"  قن��اة 
االح��داث عن��د ب��اب العم��ود وطردته��ا م��ع عدد 
واهان��ة  قم��ع  اعم��ال  و�س��ط   ، ال�س��حافين  م��ن 

لل�سحفين  .
تلفزي��ون  مرا�س��ل  اإ�س��ابة   :8/12/2017
"فل�س��طن" علي دار علي بر�سا�س��تن معدنّيتن، 
يف  والثاني��ة  راأ�س��ه  يف  بج��رح  االأوىل  اأ�س��ابته 
�س��اعده االأمين، خ��ال تغطيت��ه املواجه��ات التي 
اندلعت بينها وبن �س��بان فل�سطينين  يف بيت ايل 

على املدخل ال�سمايل ملدينة البرة.
8/12/2017: اعت��دت ق��وات االحت��ال على 

طاقم �سبكة MBC االأمريكية بالقد�س .
و�س��يارة  طواق��م  االحت��ال  ق��وات  واحتج��زت   
تلفزي��ون فل�س��طن، عن��د مدخل خمي��م العروب، 
ق��رب اخللي��ل، ومنعته��م م��ن تغطي��ة املواجه��ات 

الدائرة هناك.
اإ�س��ابة امل�سور ال�سحفي ماأمون   :9/12/2017
امل�س��يل  بالغ��از  باالختن��اق  روي��رت،  م�س��ور  وزوز 
للدم��وع، خ��ال املواجه��ات الت��ي اندلع��ت، عن��د 

املدخل ال�سمايل ملدينة بيت حلم.
 9/12/2017:  اعت��دت ق��وات االحت��ال على 
قناب��ل  ع�س��رات  واطلق��ت  ال�س��حفية  الطواق��م 
ال�س��وت والغ��از باجتاهم خال تغطيتهم م�س��رة 
�س��ليمة يف �س��ارع �س��اح الدين قبالة �سور القد�س 

التاريخي من جهة باب ال�ساهرة وهم:
احلي��اة  جري��دة  مرا�س��لة  جويح��ان  دي��اال    .1

اجلديدة.
ريناوي  فل�سطن.. كري�ستن  تلفزيون  2.  طاقم 

وامل�سور علي يا�سن، وفرا�س هنداوي.
3.  طاقم تلفزيون قناة القد�س ريناد ال�سرباتي 

وامل�سور عبد الكرمي دروي�س.
TRT ال�س��حافية الن��ا كامله  4.  طاق��م قن��اة 

وامل�سور حمزة نعاجي .
وامل�س��ور  امليادين هناء حماميد  5.  طاقم  قناة 

اأ�سرف �سويكي.
6.  طاق��م رو�س��يا الي��وم )اأر ت��ي( داليا النمري 

وامل�سور حممد ع�سو .
عيد. ليايل  التعليمية  القد�س  قناة  طاقم    .7

ن�س��ال  العاملي��ة  ني��وز  �س��كاي  قن��اة  طاق��م    .8
امل�س��ور  الق�س��ماين،  جمي��ل  وامل�س��ور  كناعن��ه 

ال�سحفي حممود عليان.
9.  طاق��م قن��اة مع��ا الف�س��ائيه  حمم��د �س��ياد 

امل�سور موؤمن �سبانه، مي�ساء ابو غزاله.
10.  طاقم قناة فل�سطن اليوم لواء اأبو اإرميله.

اأ�سعد.. يا�سمن  الغد   قناة  طاقم    .11
عو�س. عمار  امل�سور    .12

غرابله اأحمد  امل�سور    .13
اخلطيب رجائي  امل�سور    .14

اخلطيب رامي  امل�سور    .15
اإرميله اأبو  فايز  امل�سور    .16

اخلاروف م�سطفي  امل�سور    .17
الديواين علي  امل�سور    .18

ترك اأبو  حمفوظ  امل�سور    .19
ربه عبد  اأمر  امل�سور    .20

البديري اأحمد  ال�سحفي    .21
مكيه وهبي  امل�سور    .22

القوا�سمة مني  ال�سحافية    .23
حجازي نوال  ال�سحافية    .24

عيد غ�سان  امل�سور    .25
اأ�سان هبة  ال�سحافيه    .26

جاجل اأحمد  ال�سحفي  امل�سور    .27
ال�سحافية احلّرة دياال  اإ�سابة   :9/12/2017
جويح��ان بر�س��و�س يف كل اأنحاء ج�س��دها جراء  
االعتداء عليها  بال�س��رب والدفع يف املرة االأوىل 
وم��ن ث��م ده�س��ها باخليول مم��ا ادى اىل ا�س��ابتها 
النق��ال،  هاتفه��ا  يف  وك�س��ر  ا�س��بعها  يف  بج��روح 
خ��ال تغطيته��ا مظاه��رة  يف �س��ارع �س��اح الدين 

م�ستخدمة قنابل ال�سوت والر�سا�س املطاطي.
مرا�س��لة  ال�س��حافية  اإ�س��ابة   :9/12/2017
تلفزي��ون "القد�س الرتبوي" لي��ايل عيد، بجراح 
يف قدمه��ا، بعد ده�س��ها م��ن قبل  �س��رطي اخليالة 
التابع��ة لاحت��ال خ��ال تغطيته��ا مظاهرة  يف 
�س��ارع �س��اح الدي��ن م�س��تخدمة قناب��ل ال�س��وت 

والر�سا�س املطاطي.
"مع��ًا"  وكال��ة  م�س��ور  اإ�س��ابة   :9/12/2017
االإخباري��ة ج��ال حمي��د بقنبل��ة �س��وت ب�س��كل 
مبا�س��ر يف �س��اقه"، اإ�س��افة اإىل االعت��داء علي��ه 
"وف��ا"  وكال��ة  م�س��ور  م��ع  واحتج��ازه  بال�س��رب 
حم��زة احلطاب يف �س��ارع وادي التف��اح يف مدينة 

اخلليل.
"وف��ا"  وكال��ة  م�س��ور  اإ�س��ابة    :9/12/2017
م�س��هور الوح��واح بقنبلة �س��وت يف قدم��ه، اأثناء 
تغطيت��ه املواجهات التي اندلع��ت يف منطقة دوار 
املنارة و�س��ط اخلليل، ما اأدى اإىل اإ�س��ابته بحروق 

ور�سو�س.
9/12/2017: اإ�س��ابة م�س��ّور وكالة "رويرتز"  
عادل اأب��و نعمة باختناق �س��ديد، اثر ا�س��تهدافه 
بقنبل��ة غ��از مبا�س��رة يف �س��دره، خ��ال تغطيته 
�س��بان  وب��ن   بينه��ا  اندلع��ت  الت��ي  املواجه��ات 

فل�سطينين يف اأريحا.
"الوكال��ة  م�س��ور  اإ�س��ابة    :9/12/2017
االأوروبية"ع��اء بدارن��ة، بقنبل��ة غ��از اأ�س��ابت 
رقبت��ه بح��روق اأثن��اء تغطيت��ه املواجه��ات التي 
وب��ن اجلن��ود  فل�س��طينين  �س��بان  ب��ن  اندلع��ت 

االإ�سرائيلين يف البرة.
"اأنب��اء  وكال��ة  م�س��ور  اإ�س��ابة   :9/12/2017
االإم��ارات" عل��ي عبي��دات، بقناب��ل الغ��از ب�س��كل 
بي��ده   بح��روق   اإ�س��ابته  اإىل  اأدى  م��ا  مبا�س��ر، 

الكام��را  وحتط��م  الواق��ي  ال��درع  واح��رتاق 
الت��ي  املواجه��ات  اأثن��اء تغطيت��ه  ب��ه،  اخلا�س��ة 
وب��ن اجلن��ود  فل�س��طينين  �س��بان  ب��ن  اندلع��ت 

االإ�سرائيلين يف البرة.
النجار  مثنى  ال�سحايف  اإ�سابة   :10-12-2017
مرا�س��ل "رادي��و القد���س" املحل��ي ، بقنبل��ة غ��از 
ب�س��كل مبا�س��ر، اأثن��اء تغطيت��ه املواجه��ات الت��ي 
اندلع��ت بينها وبن �س��بان فل�س��طينين،  يف نقاط 
الّتما���س على حدود قرية عب�س��ان الكبرة �س��رق 

مدينة خان يون�س جنوب قطاع غزة.
وكال��ة  م�س��ور  اإ�س��ابة   :11/12/2017
 )Associated Press( "االأ�سو�س��يتد بر���س"
ال�سحايف نا�س��ر ال�سيوخي، بر�سا�س��ة معدنية يف 
كتف��ه، خ��ال تغطيت��ه املواجه��ات الت��ي اندلعت 
بن �سبان فل�س��طينين والقوات االإ�سرائيلية عند 

املدخل ال�سمايل ملدينة البرة.
ا�سماعيل جر  امل�س��ور   2017-12-11:اأ�س��يب 
بر�سا�س��ة مطاطي��ة يف الركب��ة خ��ال تغطيت��ه 
املواجه��ات الت��ي اندلع��ت بن �س��بان فل�س��طينين 
ال�س��مايل  املدخ��ل  عن��د  االإ�س��رائيلية  والق��وات 

ملدينة البرة.
مو�س��ى  ال�س��حفي  اإ�س��ابة   :11/12/2017
يف  ن��اري  بعي��ار  عام��ا(   19( الق�س��ماين  جمي��ل 
الفخ��ذ،  خ��ال مواجهات يف حي ال�س��وانة ببلدة 
الط��ور �س��رق القد���س املحتل��ة، واعتقلت��ه ق��وات 
االحت��ال من امل�س��عفن، ونقلته ب�س��يارة اإ�س��عاف 

تابعة لنجمة داوود احلمراء االإ�سرائيلية.
ق��وات االحت��ال  12/12/2017: احتج��زت  
Assoc -( بر���س"  "اأ�سو�س��يتد  وكال��ة  ��س��ور 
ated Press( اإي��اد حم��د ملدة �س��اعة، ومنعته 
م��ن ت�س��وير املواجه��ات الت��ي اندلع��ت بينها وبن 
ال�سبان الفل�سطينين عند املدخل ال�سمايل ملدينة 

بيت حلم.
�س��حيفة  م�س��ور  اإ�س��ابة     :13/12/2017
بر�س��و�س  الرمياوي  اجلديدة" ع�س��ام  "احلي��اة 
ب�س��دره ووجه��ه، بع��د االعت��داء عليه بال�س��رب 
م��ن قبل جن��ود االحت��ال، ومنع��ه م��ن التغطية 
اأثن��اء تغطيته املواجهات التي اندلعت بن �س��بان 
فل�س��طينين والق��وات االإ�س��رائيلية عن��د املدخل 

ال�سمايل ملدينة البرة.

13/12/2017:  حمكمة االحتال الع�سكرية 
يف "عوفر" متدد اعتقال ال�س��حفي م�س��عب �سعيد 
م��ن برزي��ت �س��مال رام اهلل حت��ى 16 م��ن يناي��ر 

املقبل.
13/12/2017: منعت ال�س��رطة االإ�سرائيلية، 
االحتجاج��ات  ت�س��وير  م��ن  ال�س��حافين 
واالعت�س��امات يف ب��اب العام��ود يف القد�س،  حيث 

قامت باإبعادهم عن املكان وطردهم منه.
2017-12-13 : اإ�س��ابة ال�س��حفي حافظ ابو 
�س��ربة- مرا�س��ل ف�س��ائية روؤية االإردنية- بحالة 
املدخ��ل  مواجه��ات  تغطيت��ه  خ��ال  االختن��اق 

ال�سمايل ملدينة البرة .
تنق��ل  االحت��ال  ق��وات   :14/12/2017
ال�س��حفي امل�س��اب مو�س��ى جمي��ل الق�س��ماين اىل 

امل�سكوبية غرب القد�س املحتلة.
االحت��ال  ق��وات  اقتحم��ت   :14/12/2017
مطبعَتي "املناهل" و"حج��اوي" يف مدينة نابل�س، 

وقامت بتفتي�سهما والعبث مبحتوياتهما.
حمم��ود  ال�س��حفي  ا�س��ابة   :14/12/2017
فوزي م�س��ور تران���س ميديا بعي��ار مطاطي مغلف 

بالظهر خال مواجهات خ�سوري يف طولكرم.
اأبو  دان��ا  ال�س��حافية  اإ�س��ابة   :14/12/2017
�سم�س��ية مرا�س��لة تلفزيون فل�س��طن بر�سو�س يف 
يده��ا وحت��ت �س��درها ج��راء  لكمه��ا عل��ى بطنها 
واالعت��داء عليه��ا م��ن �س��رطة االحت��ال خ��ال 
تواجده��ا لتغطية االحتجاج��ات يف منطقة باب 

العامود.

االحت��ال  ق��وات  منع��ت   14/12/2017
عب��د  اأم��ر  "فل�س��طن"  تلفزي��ون  يف  ال�س��حايف 
رب��ه م��ن تغطية االحتجاج��ات عند ب��اب العمود 
ال�س��حافين وعرقل��ة  و قام��ت بالت�س��ييق عل��ى 
عمله��م اأثناء تواجدهم للت�س��وير يف منطقة باب 

العامود، ومنعتهم من الت�سوير.
وكال��ة  م�س��ور  ا�س��ابة   :14/12/2017
االنا�س��ول علي جاد اهلل بقنبلة غاز بيده ب�س��كل 
مبا�س��ر خال مواجهات م��ع االحتال على حدود 

قطاع غزة.
ب��ال  ال�س��حفي  اعتق��ال   :  15/12/201712

الطويل اثناء تغطيته مواجهات القد�س.

م�سور  اله�سلمون  اياد  ا�س��ابة   :15/12/2017
تلفزي��ون فل�س��طن بع��د االعتداء علي��ه  من قبل 

الحتال يف اخلليل.
حمم��د   ال�س��حفي  ا�س��ابة   :15-12-2017
�سو�س��ة م�س��ور قن��اة روؤي��ة،  باالختن��اق  ج��راء 
اط��اق الغ��از ال�س��ام علي��ه م��ن قب��ل االحت��ال  
خ��ال تغطيت��ه  املواجه��ات الت��ي اندلع��ت عن��د 

مدخل البرة ال�سمايل.
الرمي��اوي  ع�س��ام  اإ�س��ابة   :15-12-2017
ال�س��ام  بالغ��از  االختن��اق  و  باحلج��ارة  بالر�س��ق 
خ��ال تغطيت��ه  املواجه��ات الت��ي اندلع��ت عن��د 

مدخل البرة ال�سمايل.
15/12/2017:  ا�س��ابة ال�سحفي احلر �سامر 
الزعان��ن باالختن��اق ج��راء اطاق الغاز ال�س��ام 

على حدود �سمال قطاع غزة.
�س��خر  ال�س��حفي  ا�س��ابة    :15/12/2017
زواتي��ة، م�س��ور تلفزي��ون فل�س��طن، باالختن��اق 
ج��راء اط��اق الغ��از ال�س��ام عل��ى ح��دود �س��مال 

قطاع غزة.
ال�س��حفي  امل�س��ور  اإ�س��ابة    :15-12-2017
احم��د طلع��ت ح�سن،م�س��ورحر، ج��راء االعتداء 
اأدى لك�س��ر كامرات��ه خ��ال  املبا�س��ر علي��ه، م��ا 
تغطيت��ه  املواجه��ات الت��ي اندلع��ت عن��د مدخ��ل 

البرة ال�سمايل.
اإ�س��ابة امل�س��ور نائ��ل بويطل،   :15-12-2017
يعم��ل ل��دى  China Xinhua News  بجروح 
يف �س��اقه ج��راء ا�س��تهدافه بالر�س��ا�س املع��دين 
املغل��ف باملطاط خ��ال تغطيته  املواجه��ات التي 

اندلعت عند مدخل البرة ال�سمايل.
2017-12-15: اإ�س��ابة امل�س��ور جعفر ا�س��تية 
تغطيت��ه   خ��ال  الفخ��ذ  يف  معدني��ة  بر�سا�س��ة 
الب��رة  مدخ��ل  عن��د  اندلع��ت  الت��ي  املواجه��ات 
ال�س��حافة  لوكال��ة  م�س��ورًا  ال�س��مايل،ويعمل 

الفرن�سية
رن��ن  ال�س��حفية  اإ�س��ابة   :15-12-2017
�س��وافطة باالإغماء جراء ا�ستن�ساقها الغاز ال�سام 

يف طوبا�س، تعمل لدى �سبكة اأجيال االإذاعية.
االحت��ال   ق��وات  احتج��زت    :15-12-2017
طواق��م �س��حفية  من تلفزي��ون فل�س��طن ووكالة 
االنباء الفل�س��طينية واذاعة اأجيال، ومنعتهم من 

التغطية وا�ستهدفتهم بالغاز ال�سام.
عام��ر  ال�س��حفي  ا�س��ابة   :15-12-2017
اخلطيب يف �س��اقه نتيجة ا�س��تهدافه بالر�س��ا�س 
احل��ي يف مواجهات بخ��ان يون�س.، م��ا اأدى لتهتك 
بعظم ال�س��اق اجرى على اثره��ا عملية جراحية 

عاجلة.
اإ�س��ابة امل�سور ح�سن كر�سوع   :15/12/2017
باالختن��اق ج��راء ا�ست�س��اقه الغ��از ال�س��ام اثناء 
تغطيت��ه للمواجهات الت��ي دارت يف حميط  قطاع 

غزة.
امل�س��ور حمم��د االغا  اإ�س��ابة   :15/12/2017
باالختن��اق ج��راء ا�ست�س��اقه الغ��از ال�س��ام اثناء 
تغطيت��ه  للمواجهات الت��ي دارت يف حميط  قطاع 

غزة.
على  االحتال  ق��وات  2017-12-15:اعت��دت 
فل�س��طن،  تلفزي��ون  منه��ا  ال�س��حفية  الطواق��م 
طاق��م  ومنع��ت  اجي��ال(،  اذاع��ة  وف��ا،  وكال��ة 
تلفزي��ون فل�س��طن م��ن التغطي��ة يف اخلليل الذي 

تعر�س الطاق  قنابل الغاز عليه.
الحت��ال  ق��وات  احتج��زت   :15/12/2017

ال�سحفي  زيد اأبو عرة  ومنعته من التغطية.
االحت��ال  ق��وات  15/12/2017:احتج��زت 

ال�سحفي مالك ب�سارات ومنعته من التغطية.
االحت��ال  ق��وات  15/12/2017:احتج��زت 

اأدهم بني عودة ومنعته من التغطية.
16/12/2017:  اإ�سابة امل�سور احلر ال�سحفي 
جني��ب ال��رازم ج��راء االعت��داء  عليه بال�س��رب 
من قبل  ق��وات االحتال االإ�س��رائيلي يف منطقة 

باب العمود.
2017-12-16:اإ�س��ابة ال�سحفي امل�سور  احلر 
�س��عيد ركن بحروق يف قدمه جراء اطاق �سرطة 
االحت��ال  عليه بكل مبا�س��ر قنبلة �س��وت خال 

ت�سويره يف �سارع �ساح الدين بالقد�س املحتلة.
احل��ر  ال�س��حفي  اإ�س��ابة   :2017_12_16
حممد ال�س��ياد بحروق وج��روح يف قدمه وفخذه، 
االحت��ال  �س��رطة  قب��ل  م��ن  ا�س��تهدافه  ج��راء 
بقنبل��ة �س��وت يف �س��ارع �س��اح الدي��ن بالقد���س 

املحتلة.
"ف�سائية معًا"  اإ�س��ابة م�س��ور   :16-12-2017
موؤمن �س��بانة ،ب�س��ظايا قنبلة �س��وت يف قدمه  يف 

�سارع �ساح الدين بالقد�س املحتلة.
االحتال  ق��وات  احتج��زت   :16-12-20171
ال�س��حايف احلّر اأحم��د جرادات الأقل من �س��اعة،  
وج��رى توقيف��ه وتفتي�س��ه ومنعه من الت�س��وير، 
�س��ارع �س��اح  ال�س��رطة يف  اإىل مرك��ز  واقت��ادوه 

الدين، ثم اأطلقوا �سراحه دون تهمة.
16/12/2017: قوات االحتال تعتقل امل�سور 
اأمن �س��يام يف �سارع �ساح الدين بالقد�س املحتلة 

.
2017-12-17: االحت��ال يفرج ، عن االأ�س��ر 
ال�س��حفي املقد�س��ي حمم��د البط��روخ )29عامًا( 

وذلك بعد اعتقاٍل دام 10 اأ�سهر .
الثاني��ة  القن��اة  مار�س��ت   :17/12/2017
العربي��ة  حتري�س��ها �س��د ال�س��حافين  من خال 
ن�س��ر �س��ورا ل�س��حافين وم�س��ورين بينه��م �س��اب 
ادع��ت انه منفذ عملي��ة الطعن، يف ا�س��ارة علنية 
ال�س��تباحة دمه��م، وحتويله��م اإىل هدف م�س��روع 
لر�س��ا�س جنودها؛ ملنعهم م��ن اأداء واجبهم املهني 
والوطن��ي واالإن�س��اين، وللتعتي��م عل��ى جرائمه��م 

املتوا�سلة.
17/12/2017:  دع��وات متطرف��ة م��ن خال 
التوا�س��ل  مواق��ع  عل��ى  وتغري��دات  من�س��ورات 
االجتماع��ي تدعو الإطاق النار على ال�س��حفين 

ومنعهم من ت�سوير االأحداث.
و�س��حافيون  اإع��ام  و�س��ائل   :17-12-2017
عل��ى  حر�س��وا  وم�س��توطنون،  اإ�س��رائيليون 
بقتله��م  وطالب��وا  الفل�س��طينين،  ال�س��حفين 
�س��واء يف ال�س��فة الغربي��ة اأو قطاع غ��زة، لنقلهم 

االأحداث وجرائم قوات االحتال.
العامل   18/12/2017: تعر���س  طاق��م قن��اة 
لاعت��داء واط��اق الر�س��ا�س املطاط��ي وقناب��ل 
الب��رة  مدخ��ل  عل��ى  الب��ث  �س��يارة  عل��ى  الغ��از 

ال�سمايل.
االحت��ال  حمكم��ة  م��ّددت   :18/12/2017
االإ�س��رائيلي، اعتقال ال�س��حفي املقد�س��ي اجلريح 
مو�س��ى جمي��ل الق�س��ماين لي��وم االأربع��اء املقبل. 
وكان ال�س��حفي الق�سماين اأ�س��يب خال اعتقاله 
منطق��ة  يف  احل��ي  بالر�س��ا�س  املا�س��ي  االأ�س��بوع 
الفخ��ذ، ومك��ث يف امل�ست�س��فى ع��دة اأي��ام قب��ل اأن 
القد���س  "امل�س��كوبية" غ��رب  �س��جن  اإىل  ُيح��ّول 

املحتلة.
19/12/2017: يوتيوب حتذف ح�ساب وكالة 
ا�س��باب  دون  املوق��ع  ع��ن  الفل�س��طينية  ال��راأي  

مقنعة.
عبد  و�سام  ال�س��حفي  اإ�س��ابة   :20/12/2017
رب��ه بالقدم خال مواجهات قلنديا �س��مال القد�س 

املحتلة.
دي��اال  ال�س��حفية  ا�س��يبت   :20/12/2017
ع�س��ام  و  ا�س��تيه  جعف��ر  امل�س��ور  و  جويح��ان 
اثن��اء  الفلف��ل  بغ��از  ر�س��هما   عق��ب  الرمي��اوي 
تغطيتهما الأحداث �س��ارع �س��اح الدين يف القد�س 

املحتلة .
ال�س��حفي  يعتق��ل  االحت��ال   :20/12/2017
اأحمد ال�س��فدي من �س��ارع �س��اح الدي��ن بالقد�س 
املحتل��ة ، عق��ب قم��ع االحت��ال مل�س��رة خرج��ت 
يف  يعم��ل   ، االأمريكي��ة  االإدارة  لق��رارات  رف�س��ا 
موؤ�س�س��ة اإيلي��ا االإعام ال�س��بابي، واف��رج عنه يف 
الي��وم الت��ايل ب�س��رط االبع��اد ع��ن منطق��ة باب 
العام��ود و�س��ارع �س��اح الدي��ن يف مدين��ة القد�س 

و�سارع ال�سلطان �سليمان ملدة ع�سرة اأيام.
تنقل  االحتال  �سجون  اإدارة   :20/12/2017
فل�س��طن  لتحري��ر  ال�س��عبيه  باجلبه��ة  القي��ادي 
اال�س��ر  ال�س��حفي منذر خلف مفلح م��ن بلدة بيت 
دج��ن �س��رق نابل���س  م��ن �س��جن نفحه اإىل �س��جن 

هدارمي.
�س��امر  ال�س��حفي  22/12/2017:ا�س��ابة 
الزعان��ن وط��ال احلويح��ي باالختن��اق خ��ال 
املواجه��ات الت��ي اندلعت على حاج��ز بيت حانون 

�سمال قطاع غزة.
ته��دد  االحت��ال  ق��وات   :22-12-2017
ال�س��حفين وتوج��ه نحوهم ال�س��اح  ومتنعهم من 
التغطي��ة خ��ال مواجهات على املدخل  ال�س��مايل 

ملدينة البرة.
طلعت  احمد  ال�سحفي  ا�سابة   :22-12-2017
يف رجله اليمنى بر�سا�س��ة مطاطية يف املواجهات 

التي �سهدتها حوارة .
2017-12-22: ا�س��ابة امل�س��ور فادي �س��ناعه 
بقنبل��ة غ��از مبا�س��رة عل��ى ج�س��مه �س��رق غ��زة 

قبالة موقع ناحل عوز.
املقد�س��ية  ال�س��حفية  ا�س��ابة   :22-12-2017
ل��واء ابو رميل��ة بعد االعتداء عليها بال�س��رب يف 

طريق الواد بالقد�س املحتلة.
2017-12-22:  قوات االحتال تعتقل امل�سور 
ال�س��حفي ام��ن �س��يام م��ن �س��ارع ال��واد بالبل��دة 

القدمية يف القد�س.
اعتق��ال  مي��دد  االحت��ال   :22-12-2017

امل�س��ور ال�س��حفي املقد�س��ي اأمن �س��يام حتى يوم 
غد .

امل�س��ور   عل��ي  االعت��داء   :22-12-2017
ال�س��حفي حمم��ود علي��ان خ��ال تغطيت��ه لقم��ع 
قوات االحتال للم�س��لن واملتظاهرين يف البلدة 

القدمية  بالقد�س.
العربية  قناة  م�س��ور  ا�س��ابة   :22-12-2017

ومرا�سل تلفزيون فل�سطن عزمي بنات باخلليل،
طال  احم��د  امل�س��ور  ا�س��ابة   :22-12-2017

�سمال البرة؟
اأ�س��يب امل�سور ال�سحفي �سامل   :22-12-2017
حم��دان باالختناق، خ��ال قمع م�س��رة انطلقت 

من م�سجد جمال عبد النا�سر يف مدينة البرة.
2017-12-22: اإ�سابة  م�سور وكالة "رويرتز" 
)Reuters( فادي �س��ناعة بقنبلة غاز مبا�سرة 
يف �س��دره خال تغطيته املواجه��ات التي اندلعت 
بينه��ا وب��ن �س��بان فل�س��طينين يف موق��ع "ناحل 

عوز" الع�سكري، و�سرق مدينة خان يون�س.
2017-12-22: اإ�سابة م�سور وكالة "االنا�سول" 
الرتكية م�س��طفى ح�س��ونة بقنبلة غاز مبا�س��رة يف 
قدم��ه، خ��ال تغطيت��ه  املواجه��ات الت��ي اندلع��ت 
بينها وبن �س��بان فل�س��طينين يف موقع "ناحل عوز" 

الع�سكري، و�سرق مدينة خان يون�س.
ال�سحفي  امل�سور  عن  االفراج    :24-12-2014
املقد�س��ي اأمن �سيام، ب�س��رط االإبعاد عن القد�س 
القدمية وحميطها مل��دة 20 يوما، وبكفالة مالية 

قيمتها خم�سة اآالف �سيقل .
مت��دد  االحت��ال  حمكم��ة   :24-12-2017
جمي��ل  مو�س��ى  املقد�س��ي  ال�س��حفي  اعتق��ال 
الق�س��ماين للم��رة الثاني��ة حت��ى 28/12 يذكر  
بع��د  بالقد���س  ال�س��وانة  ح��ي  يف  اعتق��ل  ان��ه 

ا�سابته بالر�سا�س احلي.
2017-12-24: اإ�س��ابة ال�س��حفي ه�س��ام اأب��و 
�س��قرة م�س��ور وكال��ة االنا�س��ول، بقنبل��ة غاز يف 
ي��ده، اأثن��اء تغطيت��ه ملواجهات املدخل ال�س��مايل 

ملدينة بيت  حلم.
2017-12-24: ا�سابة امل�سور م�سهور الوحواح 
بر�س��و�س يف الوجه اثر �س��قوطه اأثن��اء مطاردة 
ق��وات  االحت��ال لل�س��حفين يف خمي��م العروب 

�سمال اخلليل.
االحت��ال  حمكم��ة   :26-12-2017
اال�س��رة   عل��ى  حكم��ا  ت�س��در  اال�س��رائيلي، 
م��ن  عام��ًا(   22( التميم��ي  ال�سحافيةا�س��تربق 
رام اهلل، بال�س��جن عام��ن ودفع غرام��ة مالية 6 
االف �س��يقل، وذل��ك بع��د ان مت تاأجيل حماكمتها 
�س��جون االحتال ت�س��عة  اأم�س��ت يف  م��رة،و   11
اأ�س��هر  منذ اعتقالها من �سكن للطالبات يف30 اآذار 
2017،  وه��ي طالب��ة يف جامعة برزيت  بكلية 
االإع��ام تخ�س���س االإذاعة والتلفزي��ون،  وتقبع 

ب�سجن الدامون.
االحت��ال  حمكم��ة  رف�س��ت   :28/12/2017
العلي��ا االلتما���س ال��ذي تقدم به حمامي االأ�س��ر 
ال�س��حفي هم��ام حمم��د حنت���س  )27عام��ًا( من 
اعتقال��ه  الإنه��اء  اخللي��ل  جن��وب  دورا  مدين��ة 
االإدارّي، ال��ذي ُج��دد ل��ه مرت��ن. وذل��ك بحجة 
التحري�س من خال عمله ال�س��حفي، حيث يعمل 
�س��حفيًا ب�س��كل حر وفردي، مع عدد من الو�سائل 

االإعامية املحلية الفل�سطينية.
االحت��ال  ق��وات  منع��ت   :29/12/2017
الطواقم ال�س��حفية من ممار�س��ة عملها وحاولت 
االعت��داء عليه��ا، وا�س��تهدفتها بقناب��ل ال�س��وت 
والغ��از امل�س��يل للدم��وع،  خ��ال تغطيته��ا مل�س��رة 

�سلمية على املدخل اجلنوبي ملدينة قلقيلية.

"اإلعالم": االحتالل يرتكب )175( انتهاكًا بحق الصحفيين بديسمبر
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 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

�س��فورية كانت. مدينة فل�س��طينية يف ق�ساء النا�س��رة، ومن اأكرب 
مدن اجلليل. تبعد عن مدينة النا�س��رة 6 كم �س��ماال. وقد اأن�سئت 
عل��ى تل يبلغ ارتفاعه حوايل 110 م. اأرا�س��يها خ�س��بة، فاعتمد 
�س��كانها على الزراعة وتربية املوا�س��ي كم�س��در رزقهم الرئي�س��ي. 
وكان يف القرية العديد من االآبار والينابيع، واأبرزها “الق�س��طل” 

املتواجد يف مدخلها، والذي كان يروي الب�ساتن املحيطة به
وقع��ت القرية حت��ت االحت��ال االإ�س��رائيلي يف 15 يوليو 1948 
خ��ال �س��هر رم�س��ان وهجره��ا اأهله��ا دون عودة. واأ�س��بح �س��كانها 
االأ�س��لين الجئن انت�س��روا يف عدة خميم��ات يف عدة دول عربية 
جم��اورة مثل لبن��ان، يف خميم ع��ن احللوة يف �س��يدا، وخميم نهر 
البارد يف طرابل�س، ويف �س��وريا خميم الرموك. اأّما من تبقى منهم 
يف فل�س��طن فقد جل��اأ معظمهم اإىل مدينة النا�س��رة اأو اإىل القرى 

املجاورة لها.
ا�س��تبدل ا�س��م �س��فورية كغرها م��ن امل��دن الفل�س��طينية املهجرة، 
با�س��م يه��ودي، واأ�س��بحت املدين��ة الرئي�س��ية تعرف مب�س��توطنة 
»ت�سيبوري« وقد تاأ�س�ست عام 1949 على اأنقا�س البيوت املدمرة. 
اإذ بني مكانها العديد من املنازل اجلميلة. وال زالت تعتمد القرية 
اليوم على الزراعة وجتارة املوا�س��ي واالأعمال احلرة. باالإ�س��افة 
اإىل »ت�س��يبوري« اأقيم��ت عل��ى اأنقا�س��ها م�س��تعمرات اأخ��رى مثل: 
�س��والليم، األ��ون هجلي��ل، هو�س��عيا، حنت��ون، املنطق��ة ال�س��ناعية 

ت�سيبورت.

مدينة صفورية المهجرة 
شمال الناصرة

أوضاع متردية
وظهرت اأبرز اأوجه تردي الواقع االقت�سادي 
بغ��زة يف مدين��ة خ��ان يون���س جن��وب قط��اع 
غ��زة، حميث ع��َم االإ�س��راب جمي��ع املحات 
التجارية وذلك احتجاًجا على �سوء االأو�ساع 
االقت�سادية، فيما و�سعت الفتات على اأبواب 
املح��ات التجاري��ة مكت��وب عليه��ا "اإ�س��راب 

لرتّدي االأو�ساع".
ه��ذا  اأن  املح��ال،  بع���س  اأ�س��حاب  ويو�س��ح 
االأو�س��اع  �س��وء  ظ��ل  يف  ياأت��ي  االإ�س��راب 
احلرك��ة  وت��ردي  ال�س��عبة  االقت�س��ادية 
اأن  اإىل  م�س��رين  املواطن��ن،  م��ن  ال�س��رائية 
احلركة ال�س��رائية ب��داأت بالرتاجع موؤخرا؛ 
خا�س��ة يف االأ�س��هر الع�س��رة االأخ��رة الت��ي 
تلت فر�س االإجراءات العقابية من ال�س��لطة 
الفل�س��طينية عل��ى املوظف��ن، وتاأخر �س��رف 

رواتب املوظفن يف غزة.
 ويع��اين قطاع غزة املحا�س��ر م��ن عدة اأزمات 
خ��ال 11 عام��ا، اأثرت على جمي��ع املجاالت 
احلياتي��ة منها االأو�س��اع االقت�س��ادية، التي 

اأدت اإىل تفاقم ماأ�ساة االأهايل يف غزة.
وح�س��ب مرك��ز االإح�س��اء الفل�س��طيني، فقد 
�س��هد ع��ام 2017 ارتفاًع��ا غ��ر م�س��بوق يف 
مع��دالت البطال��ة، اإذ بل��غ %46.6 يف الربع 
الثالث من عام 2017، وجتاوز عدد العاطلن 

عن العمل اأكر من 243 األف �سخ�س.
اأما وفق البن��ك الدويل فاإن معدالت البطالة 

يف غ��زة تعت��رب االأعل��ى عاملًي��ا، اإذ جت��اوزت 
%67 بن فئة ال�سباب واخلريجن من الفئة 
العمرية بن 29-20 �س��نة واحلا�س��لن على 

موؤهل دبلوم متو�سط اأو بكالوريو�س.

تحذير هام
وحذر اخلبر االقت�س��ادي نهاد ن�سوان، من اأن 
قط��اع غ��زة لن ي�س��مد اأكر من ثاثة �س��هور 
اإذا ا�س��تمرت االأزم��ات، ومل يتم حل امل�س��اكل 
العالق��ة من قب��ل حكومة الوفاق والف�س��ائل 
الفل�س��طينية، مو�س��حا اأن قط��اع غ��زة مقبل 

على مرحلة خطرة، وعلى �سفا االنهيار.
وقال ن�س��وان يف حديث لل��راأي:" انه يف حال 
تعر امللفات ال�س��ائكة الت��ي مت تاأجيلها، فاإن 
الواق��ع االقت�س��ادي واملعي�س��ي الأه��ايل غزة 
�س��يكون اأكر �س��وءا، لكن يف ح��ال مت التعامل 
مع تلك امللفات بجدية من قبل احلكومة فاإن 
من �سان ذلك اأن ينقذ الو�سع املتدهور بغزة"، 
موؤك��دا اأن اأك��ر م��ا يوؤثر �س��لبيا عل��ى الواقع 
االقت�س��ادي بغزة هو جم��زرة الرواتب بحق 
موظف��ي ال�س��لطة وتداعياته��ا، وتاأجيل حل 

م�سكلة موظفي غزة.
ووف��ق ما ذكره فاإنه ال يوجد هناك �س��ادرات 
اأن  كم��ا  خارجي��ة،  اأو  داخلي��ة  جت��ارة  وال 
عوائ��د الدخل حم��دودة جدا، الفت��ا اإىل اأن 
اأه��م اأ�س��باب الرك��ود االقت�س��ادي بغ��زة هو 
ن��درة املال لعدم وجود مدخ��والت، الأن قطاع 

غ��زة يعتم��د عل��ى روات��ب املوظف��ن، وهو ما 
اأدى ل�س��عف القوة ال�س��رائية وخا�سة تدمر 

الكثر من املن�ساآت االقت�سادية. 
واأك��د ن�س��وان اأنه ح��ذر مرات عدي��دة من اأن 
قطاع غزة �سي�س��هد مرحلة انهيار يف االأ�س��هر 
املقبل��ة اإذا مل يت��م حل امل�س��اكل اجلوهرية، 
القي��ادة  تنظ��ر  اأن  �س��رورة  عل��ى  داعي��ا 
الفل�سطينية والف�سائل بجدية اإىل تطورات 
االأو�ساع بغزة، وخا�سة كون غزة ذاهبة اإىل 

الهاوية.
م��ن جهته اأو�س��ح اخلب��ر االقت�س��ادي ماهر 
الطب��اع، اأن كاف��ة املوؤ�س��رات توؤك��د اأن قطاع 
غ��زة دخل يف مرحلة االنهيار االقت�س��ادي"، 
حم��ذًرا م��ن انفجار قري��ب يف ح��ال مل ُتنهي 
"اإ�سرائيل" ح�سارها امل�ستمر للقطاع منذ 11 

عاًما.
وذكر الطباع خال تقرير خلا�س��ة الو�س��ع 
اأن غ��زة   ،2017 للقط��اع ع��ام  االقت�س��ادي 
"اأ�سبحت منوذًجا الأكرب �سجن يف العامل، با 
اإعم��ار ومعاب��ر وم��اء وكهرباء وعم��ل ودواء 
وتنمي��ة وحياة"، داعي��ا املوؤ�س�س��ات الدولية 
ال�س��غط الفعلي عل��ى االحتال االإ�س��رائيلي 
الإنه��اء ح�س��اره الظ��امل عل��ى القط��اع، وفتح 
كاف��ة املعاب��ر التجارية واإدخ��ال احتياجات 
غزة من ال�س��لع والب�س��ائع، وعلى راأ�س��ها مواد 
البناء دون قيود و�سروط؛ الإنقاذ القطاع من 

حالة املوت ال�سريري التي يعاين منها.

واأ�س��اف ": يجب اأن يعل��م اجلميع اأن اخلناق 
ال  ق��ادم  واالنفج��ار  غ��زة  بقط��اع  ي�س��يق 

حمال".

2017 ..العام األسوأ
 بدوره، اأكد رئي�س اللجنة ال�س��عبية ملواجهة 
احل�س��ار يف غ��زة، النائ��ب جم��ال اخل�س��ري، 
واإن�س��انيًا  االأ�س��واأ اقت�س��اديًا  2017 ه��و  اأن 
على القط��اع، حيث جتّلت فيه��ا كل تداعيات 
احل�س��ار االإ�س��رائيلي على مدار ع�سر �سنوات 
�س��ابقة، واالنق�س��ام الفل�س��طيني ال��ذي األقى 

بظاله على خلق اأزمات �سده.
الروات��ب  اأزمت��ي  اأن  اإىل  اخل�س��ري  ولف��ت   
العم��ال  عل��ى  �س��لًبا  انعك�س��ت  والكهرب��اء 
وال�س��ركات املختلف��ة يف غ��زة، واأوجدت ربع 
ملي��ون عامل يف غزة معطلن ع��ن العمل، كما 
�سبقها تقليل امل�ساعدات الواردة للقطاع ومنع 
دخول العديد منها والب�س��ائع والتي حّجمت 

من االأيدي العاملة.
وق��ال:" اإنه يف حال ا�س��تمرت ه��ذه الظروف 
م��ع الع��ام املقب��ل، �س��تكون غ��زة مقبل��ة على 
ماأ�س��اة اأخ��رى، املطل��وب قبله��ا رفع احل�س��ار 
االإ�س��رائيلي وفت��ح املعاب��ر واإنه��اء العقوبات 
املفرو�س��ة عل��ى القط��اع م��ن قب��ل ال�س��لطة 
الفل�س��طينية، والتخل���س م��ن اآثار االنق�س��ام 
الفل�س��طيني، والبدء بالتفك��ر باآلية حتويل 

غزة ملكان عمل".

غزة- الراأي
اأم���س  �س��باح  �س��درت  اإح�س��ائية  اأف��ادت 
لاأح��وال  العام��ة  االإدارة  ع��ن  االأربع��اء، 
امل��دين  الداخلية–ال�س��ق  ب��وزارة  املدني��ة 
اأن قط��اع غ��زة �س��هد خ��ال الع��ام 2017م 
ت�س��جيل اأك��ر م��ن 58 األ��ف مول��ود جديد، 
و48.50%  ذك��ور،   %  51.50 بن�س��بة 
اإن��اث )بواق��ع 160 مول��ود يومي��ًا، ومبعدل 
6مواليد يف ال�ساعة -كل ع�سر دقائق مولود 

جديد(.
االأح��وال  مكات��ب  اأن  االإح�س��ائية  ن��ت  وَبيَّ
املدني��ة يف حمافظ��ات قطاع غزة اخلم�س��ة 
)ال�سمال، غزة، الو�سطى، خانيون�س، ورفح( 
�س��جلت خال العام املن�سرم 58 األف و303 

مواليد ُجدد.
الع��دد  ه��ذا  اأن  االإح�س��ائية  واأو�س��حت 
امل��دين  ال�س��جل  يف  امل�س��جلن  املوالي��د  م��ن 
ياأت��ي  2017م  الع��ام  خ��ال  الفل�س��طيني 
بخ��اف املوالي��د الفل�س��طينين يف اخل��ارج 
الذي��ن تع��ذر ت�س��جيلهم نتيجة ع��دم عودة 
عائاته��م اإىل قط��اع غزة ب�س��بب احل�س��ار 
واإغ��اق مع��رب رف��ح ال��ربي، وخ�س��ية تل��ك 
العائات من تقطع ال�ُس��بل بهم وفقد م�سادر 

رزقهم باخلارج نتيجة اإغاق املعرب .
2017م  وبح�س��ب االإح�س��ائية �س��هد ع��ام 
ارتفاع��ًا ملحوظ��ًا يف ع��دد املوالي��د اجُل��دد 
بن�س��بة %1 عن عام 2016م، حيث �سجلت 
�س��جات املواليد يف االأح��وال املدنية خال 
مول��ود  و170  األ��ف   58( 2016م  الع��ام 

جديد(.

ووف��ق اإح�س��ائية االأح��وال املدنية �س��جلت 
غ��زة،  "ال�س��مال،  اخلم�س��ة  املحافظ��ات 
الو�س��طى، خانيون�س، ورف��ح"، خال الفرتة 
وحت��ى  1/1/2017م  ب��ن  م��ا  الواقع��ة 
31/12/2017م )30األ��ف و020 مولود 
مول��ود  و283  )28األ��ف  مقاب��ل  ذك��ر(، 

اأنثى(.
  هذا واأظهرت االإح�س��ائية التي تلَق "موقع 
الداخلي��ة ن�س��خًة عنه��ا " اأن حمافظة غزة 
�س��هدت خال عام 2017م )21األف و188 
و921  اآالف   10( منه��م  ُج��دد(،  موالي��د 
مول��ود  و267  و)10اآالف  ذك��ر(،  مول��ود 

اأنثى(.
ن��ت االإح�س��ائية اأن حمافظة خانيون�س  وَبيَّ
�س��هدت خال عام 2017م )11األف و476 
مول��ود جدي��د(، م��ن بينه��م )5768 مولود 

ذكر(، و)5708 مولود اأنثى(.
كما واأظهرت اإح�سائية االأحوال املدنية اأن 
حمافظة ال�سمال �سهدت خال عام 2017م 
منه��م  جدي��د(،  مول��ود  و125  اآالف   10(
مول��ود  و)4880  ذك��ر(،  مول��ود   5245(

اأنثى(.
واأو�سحت االإح�سائية اأن حمافظة الو�سطى 
�س��هدت خال ع��ام 2017م )8018 مولود 
ذك��ر(،  مول��ود   4192( منه��م  جدي��د(، 

و)3826مولود اأنثى(.
اأن  املدني��ة  االأح��وال  اإح�س��ائية  ن��ت  وَبيَّ
حمافظ��ة رف��ح �س��هدت خال ع��ام 2017م 
 3894( منه��م  جدي��د(،  مول��ود   7496(

مولود ذكر(، و)3602 مولود اأنثى(.

2017 العام األسوأ

استمرار أزمات غزة تهدد بانهيار اقتصادها خالل 3 شهور
غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي

يح��ل ع��ام جديد عل��ى قط��اع غ��زة، دون اأن 
يتغر �س��يء م��ن حال��ه البائ�س، فاحل�س��ار ال 
ي��زال يلق��ي بظال��ه على اأك��ر م��ن 2 مليون 
ماأ�س��اوية وحي��اة  مواط��ن يعي�س��ون ظروف��ا 
�س��عبة  ومعي�س��ية  واقت�س��ادية  اجتماعي��ة 
جدا، يف ظل ارتفاع ن�سبة البطالة والفقر، يف 

وقت ياأمل في��ه اأهايل غزة اخلروج من خانة 
االأزمات املتاحقة التي ع�س��فت بهم وجعلت 

القطاع املحا�سر على �سفا هاوية.
ويعت��رب ع��ام 2017 االأكر �س��وءا و�س��عوبة 
االأزم��ات  ت��وايل  ب�س��بب  غ��زة  اأه��ايل  عل��ى 
الت��ي اأنهك��ت االقت�س��اد املتعر، خا�س��ة بعد 
حمم��ود  الرئي���س  فر�س��ها  الت��ي  العقوب��ات 

عبا���س، والت��ي متثل��ت يف خ�س��م %30 م��ن 
روات��ب موظفي ال�س��لطة الفل�س��طينية بغزة، 
اإ�س��افة اإىل توق��ف احلكوم��ة يف رام اهلل عن 
دفع فاتورة الكهرباء، ما نتج عنه خ�س��م 50 
ميغ��اوات من اخلطوط االإ�س��رائيلية املغذية 
للقطاع، ف�س��ا عن وق��ف التحويات الطبية 

للمر�سى بغزة.

بواقع 160 مولودًا يوميًا

أكثر من 58 ألف مولود جديد بغزة خالل 2017
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غزة- الراأي
وافق يوم االأحد احلادي والثاثن من �س��هر دي�سمرب من 

كل عام، يوم الوفاء لل�سحفي الفل�سطيني.
وقالت وزارة االإعام يف بيان �س��در عنها بهذه املنا�س��بة: 
"اإن هذه املنا�سبة تاأتي هذا العام يف ظروف ا�ستثنائية 
خا�س��ة متر بها ق�س��يتنا الفل�س��طينية، فه��ي تاأتي ونحن 
نت��اأمل الأن القد���س ي��زداد جرحه��ا ويت�س��اعف نزيفه��ا، 
املتف��رج  املراق��ب  اأجم��ع مبهم��ة  الع��امل  يكتف��ي  بينم��ا 
عل��ى هذه املاأ�س��اة، وه��و ما ي�س��اعف االأمان��ة امللقاة على 

عواتقكم زمائنا ال�سحفين واالإعامين".
واأ�س��اف البيان: "اأن املهمة اليوم ت��زداد خطورة بحجم 
اخلط��ورة الت��ي تتعر���س له��ا مدين��ة القد���س خا�س��ة 
وق�س��يتنا الوطني��ة عام��ة، بع��د الطعن��ة الغ��ادرة التي 
تلقته��ا، ممن افرت�س��وا في��ه اأن��ه راعيا الإحال ال�س��ام، 
والق��رارات  االإج��راءات  ه��ذه  اأن  يق��ن  عل��ى  ولكنن��ا 
وال�س��فقات ال تزيدنا وال تزيدكم اإال اإ�سرارا على امل�سي 
قدم��ا يف طريق ك�س��ف احلقيق��ة، وابطال ه��ذه الوعود، 

مهما كانت الت�سحيات و�سوال اإىل الن�سر والتحرير".
لتذكرن��ا  ال��وزارة،  لبي��ان  وفق��ا  املنا�س��بة  ه��ذه  وتاأت��ي 
بزمائنا ال�سحفين الذين قدموا اأرواحهم وامتزج حرب 
اأقامهم وعد�س��ات كامراتهم بدمائهم الزكية الطاهرة، 
فق��دوا  الذي��ن  االأبط��ال  ال�س��حفين  اجلرح��ى  نتذك��ر 
اأع�س��اًء من اأج�س��ادهم االأبية ال�س��ابرة اأثناء تغطيتهم 

لاأحداث واإظهارهم احلقيقة اأمام العامل".
وتابع البيان: "نتذكر زمائنا االإعامين القابعن خلف 
ق�س��بان االحتال وهم يدفعون �سريبة العمل ال�سحفي 
واحلقيق��ة الت��ي يقدمونها با تردد للع��امل يف كل مكان، 
حيث قّدم هوؤالء جميعا اأعز ما ميتلكون من اأجل �س��عبهم 
الفل�سطيني االأبي ال�سامد وق�سيتهم الوطنية العادلة".

واأك��دت ال��وزارة اأنه لي�س من باب ال�س��دفة اأن تاأتي هذه 
املنا�س��بة يف وقت يوا�س��ل االحت��ال تغّول��ه على حرية 
ال��راأي والتعبر، وي�س��رب بعر�س احلائ��ط يف تعامله مع 
زماءنا ال�س��حفين واملوؤ�س�س��ات االإعامي��ة كل القوانن 
واملواثيق واالأعراف الدولية، اعتقاال واعتداًء وحرمانا 
وتعذيب��ا واإغاقا وم�س��ادرة، وهو م��ا يوؤكد اأن الر�س��الة 
ال�س��حفية الفل�س��طينية اآملت��ه، وجنح��ت يف ك�س��ف زيفه 
وت�س��ليله يف كل م��كان يح��اول اأن يجم��ل في��ه �س��ورته 

البائ�سة.
وطالب��ت ال��وزارة كاف��ة ال�س��حفين واالإعامين حتمل 
امل�س��ئولية م��ن خ��ال خط��اب اإعام��ي وطن��ي وحدوي، 
يف  �س��ابقا  عليه��ا  التواف��ق  مت  الت��ي  النق��اط  يرتج��م 

البي��ان امل�س��رتك لكافة االأط��ر والكتل ال�س��حفية دعما 
للم�ساحلة.

ال�س��حفين  �س��هدائنا  اأرواح  عل��ى  ال��وزارة  وترحم��ت 
واالإعامين االأبطال، متمنية ال�س��فاء العاجل للجرحى 
البوا�س��ل، واالإف��راج العاج��ل ع��ن اأ�س��رانا امليام��ن، فهم 
من��ارة احلقيقة التي ال تتغر وال تتبدل، وال�س��اهد على 

زيف دميقراطية املحتل.
كما تقدمت باأ�س��مى اآيات الفخر واأعلى درجات االعتزاز 
بالزماء ال�س��حفين واالإعامي��ن، كل يف مكان تواجده 
مب��رور ه��ذه املنا�س��بة ونقف له��م تكرميا عل��ى جهودهم 
الت��ي ال تتوقف م��ن اأجل ن�س��رة الق�س��ية الفل�س��طينية 

العادلة.

املتوا�س��ل عل��ى تو�س��يع هام���س  واأك��دت عل��ى حر�س��ها 
اإعامن��ا  ملهني��ة  واح��رتام  االإعامي��ة،  احلري��ات 
الفل�س��طيني، ومتابعته��ا احلثيث��ة الأي��ة ق�س��ية طارئ��ة 
تتعل��ق مبمار�س��ة املهن��ة، وا�س��تعدادها الدائ��م ملناق�س��ة 

املاحظات واملقرتحات وال�سكاوى يف هذا ال�سدد.
لل�س��حفي  الوف��اء  اأ�س��كال  اأه��م  اأح��د  اأن  واعت��ربت 
الفل�س��طيني واأكره��ا اإحلاح��ا يف هذه املرحل��ة بالذات، 
العمل على اإعادة ترتيب البيت ال�س��حفي، و�س��وال لبناء 

نقابة قوية ركائزها املهنية وال�سفافية.
ودعت الوزارة اإىل ن�سرة ال�سحفي الفل�سطيني والوقوف 
اإىل جانبه يف مواجهة االحتال، الذي ي�س��تفرد به قتا 

وا�ستهدافا واعتقاال وم�سادرة واإغاقا ملوؤ�س�ساته.
اإىل  والقانوني��ة  املوؤ�س�س��ات احلقوقي��ة  كاف��ة  وطالب��ت 
الع��امل  "االإ�س��رائيلي" يف كل دول  ماحق��ة االحت��ال 
م��ن اأجل حما�س��بته عل��ى كل قط��رة دم اأراقها م��ن اأبناء 
�س��عبنا الفل�س��طيني، ويف مقدمة ذلك ال�س��حفين الذين 
ا�ست�س��هدوا اأثن��اء تاأديته��م واجبه��م املهني، وخا�س��ة يف 
العدوان على غزة يف اأعوام 2008م و2012م و2014م، 
كونها �سواهد عملية ووا�سحة على ا�ستهداف ال�سحفين، 

وقتلهم وا�ستهداف موؤ�س�ساتهم وتدمرها.
كما دعت املجتمع الدويل واملوؤ�س�سات املعنية للوقوف عند 
م�س��ئولياتها �س��د �سيا�س��ة االعتقاالت بحق ال�سحفين، 
وال�س��عي اجل��اد الإط��اق �س��راح اأكر م��ن "30" �س��حفيًا 

معتقا، ومنهم مر�سى يتهددهم املوت يف كل حلظة.
وي�س��ادف ي��وم الوفاء لل�س��حفي الفل�س��طيني يف احلادي 
والثاث��ن م��ن �س��هر دي�س��مرب م��ن كل ع��ام بع��د اإق��راره 
م��ن احلكومة الفل�س��طينية ال�س��ابقة بغزة ع��ام 2009، 
وذل��ك تقديرًا جله��ود االإعامي��ن الفل�س��طينين ووفاًء 

لت�سحياتهم التي قدموها الأجل الق�سية الفل�سطينية.

تقريرتقرير

0809

نوم الرضع في غرفة آبائهم يحد من حاالت موتهم المفاجئ

غزة- الراأي
تقول تو�سيات جديدة من اأطباء االأطفال يف 
الواليات املتحدة اإن��ه يجب اأن ينام االأطفال 
الر�س��ع يف نف�س غرف��ة نوم اآبائهم اأول �س��تة 
اأ�س��هر م��ن حياتهم عل��ى االأق��ل لتقليل خطر 

حاالت الوفاة املرتبطة بالنوم.
االأكادميي��ة  ن�س��رتها  تو�س��يات  وتق��ول 
االأمركي��ة لط��ب االأطفال اإن اخلي��ار االأمثل 
ه��و اأن يبق��ى الر�س��ع يف غرف��ة اآبائهم خال 

الليل ملدة �سنة كاملة.
ولكن هذه التو�س��يات ت�س��دد على �سرورة اأال 
ينام الر�سيع على نف�س ال�سرير مع االآباء الأن 
هذا يزي��د من خط��ر متازمة امل��وت املفاجئ 
للر�سع. واأكر مكان اآمن ينام فيه الر�سيع هو 
على �س��طح ثابت مثل �سرير االأطفال دون اأي 

ح�سايا لينة اأو خمدات اأو و�سائد.
فيلدمان-ون��رت  ل��وري  الدكت��ورة  وقال��ت 
الت��ي �س��اركت يف و�س��ع تو�س��يات االأكادميية 
االأمريكي��ة لط��ب االأطفال اإن الن��وم يف نف�س 

الغرف��ة ولك��ن لي���س يف نف���س ال�س��رير رمبا 
املفاج��ئ  امل��وت  م��ن خط��ر متازم��ة  يح��د 

للر�سع بن�سبة 50 يف املئة.
وقالت عرب الربيد االلكرتوين اإن "النوم يف 
نف���س ال�س��رير ينطوي على خط��ر التعر�س 
ملتازم��ة امل��وت املفاجئ للر�س��ع وه��ذا اأهم 
بالن�س��بة للر�س��ع الذين تق��ل اأعمارهم عن 
اأربعة اأ�س��هر واالأطفال املبت�س��رين اأو الذين 

ولدوا باأقل من الوزن الطبيعي."
وت�س��جع التو�س��يات اجلدي��دة اأي�س��ا عل��ى 
بع��د  ميك��ن  م��ا  باأ�س��رع  املبا�س��ر  التام���س 
الوالدة بن االأم ووليدها للم�ساعدة يف منع 

حدوث متازمة املوت املفاجئ للر�سع.
وقال��ت التو�س��يات الت��ي ُن�س��رت يف دوري��ة 
طب االأطفال اإن الر�س��اعة الطبيعية ميكن 
اأي�سا اأن متنع متازمة املوت املفاجئ للر�سع 
ولكن مع ذلك يجب اأال تنام االأم مع ر�سيعها 
يف نف���س ال�س��رير جلع��ل الر�س��اعة مائمة 

ب�سكل اأكر يف منت�سف الليل.

غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع
اأع��وام م��رت عل��ى جرائ��م االحت��ال  ت�س��عة  
عل��ى  عدوان��ه  يف  ارتكبه��ا  الت��ي  االإ�س��رائيلي 
قط��اع غزة اأواخ��ر ع��ام 2008، دون اأن يعاقب 
مرتك��ب اجلرائ��م، رغم اإق��رار منظم��ات دولية 
وحقوقي��ة بوق��وع جرائ��م حرب بح��ق املدنين 

الفل�سطينين.
ففي �س��باح يوم ال�س��بت  ال�س��ابع والع�س��رين من 
�سهر كانون االأول/ دي�سمرب عام 2008، ق�سفت 
خمتل��ف  م��ن  اإ�س��رائيلية  طائ��رة   80 قراب��ة 
االأ�سكال ع�سرات االأهداف الفل�سطينية املدنية 
واالأمني��ة يف خمتلف حمافظ��ات القطاع، ما اأدى 
اإىل ا�ست�س��هاد 200 مواطن معظمهم من عنا�سر 
ال�سرطة الفل�س��طينية، مبن فيهم مديرها العام 

اللواء توفيق جرب.
وجاءت العملية الع�س��كرية عقب انتهاء تهدئة 
دام��ت �س��تة اأ�س��هر كان ق��د مت التو�س��ل لها بن 
حرك��ة حما�س و )اإ�س��رائيل( برعاية م�س��رية 
يف يوني��و 2008، فيم��ا مت خرقه��ا م��ن �س��لطات 
االحتال، من خال عدم التزامها با�ستحقاقات 
التهدئ��ة م��ن حيث رف��ع احل�س��ار املفرو�س على 

القطاع.
وبح�س��ب تقاري��ر ن�س��رتها موؤ�س�س��ات حقوقي��ة 
قبل احلرب باأ�س��بوع، فاإن قوات االحتال قتلت 
واعتقل��ت  فل�س��طينيا   50 الف��رتة  ه��ذه  خ��ال 

60 منزال يف  1500 مواط��ن، وهدمت اأكر من 
كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

واأم��ام ا�س��تمرار انته��اكات االحتال، واإ�س��راره 
عل��ى ع��دم رف��ع احل�س��ار عن قط��اع غ��زة االأمر 
الذي �س��اعف م��ن معاناة ال�س��عب الفل�س��طيني، 
ق��ررت ف�س��ائل املقاومة ع��دم متدي��د التهدئة، 
وردت على انتهاكات االحتال باإطاق ع�س��رات 
امل�س��توطنات  �س��وب  والقذائ��ف  ال�س��واريخ 

املحاذية لقطاع غزة.
ُو�س��ف  –ال��ذي  االإ�س��رائيلي  الهج��وم  و�س��بق 
باالأ�س��ر�س منذ حرب عام -1967 عملية ت�سليل 
وخداع مار�ستها دولة االحتال التي تعمدت فتح 
معاب��ر قطاع غ��زة قبل يوم واح��د الإدخال 428 
األف لرت من الغاز ال�سناعي، ونحو 75 طنا من غاز 

الطبخ، باالإ�سافة ل�105 �ساحنات اإغاثة.
�س��بق  ال��ذي  الي��وم  يف  االحت��ال  اأعل��ن  كم��ا 
لوق��ف  �س��اعة   48 مدته��ا  مهل��ة  ع��ن  الهج��وم 
اإطاق ال�س��واريخ من قطاع غ��زة على االأهداف 
االإ�س��رائيلية، اإال اأن الع��دوان االإ�س��رائيلي وقع 
بعد اأقل من 24 �ساعة من بداية املهلة، وتزامن 

مع يوم ال�سبت وهو يوم الراحة عندهم.
وقد اأطلقت "اإ�س��رائيل" على عدونها على قطاع 
غ��زة عملية الر�س��ا�س امل�س��بوب، بينما �س��متها 
املقاوم��ة الفل�س��طينية ح��رب الفرق��ان، حي��ث 
اأنه��ت تلك احلرب تهدئة دامت �س��تة اأ�س��هر، مت 

التو�س��ل اإليه��ا بن حرك��ة املقاومة االإ�س��امية 
)حما�س( من جهة و"اإ�س��رائيل" من جهة اأخرى 

برعاية م�سرية يف يونيو/حزيران 2008.
و�سبق تلك احلرب عملية اإ�سرائيلية خرقت بها 
التهدئ��ة يف الراب��ع من نوفمرب/ت�س��رين الثاين 
م��ن العام ذات��ه، حيث نف��ذت عملية ا�س��تهدفت 
�س��تة م��ن ك��وادر حرك��ة حما���س، مم��ا اأدى اإىل 
ا�ست�س��هادهم جميعا، غر اأن اجلانب الفل�سطيني 

حتلى ب�سبط النف�س واآثر ا�ستمرار التهدئة.

استهداف الحياة
كل  "اإ�س��رائيل"  ا�س��تهدفت  احل��رب  وخ��ال 
املرافق احليوية يف القطاع اإ�س��افة اإىل املدار�س 
واملراك��ز  وامل�ست�س��فيات  وامل�س��اجد  واجلامع��ات 
الطبية، ومراكز وكالة غوث وت�سغيل الاجئن 
الفل�سطينين )اأونروا(، ومنها مدر�سة الفاخورة 
يف جبالي��ا �س��مال غ��زة الت��ي مت ا�س��تهدافها يف 
 2009 الث��اين  يناير/كان��ون  م��ن  ال�س��اد�س 
بقناب��ل الف�س��فور االأبي���س احلارق��ة، مم��ا اأدى 
اإىل ا�ست�سهاد 41 مدنيا واإ�سابة العديد بجروح 

وحروق.
ي�س��ار اإىل اأن هذه املدار�س ا�س��تخدمت كماجئ 
وكال��ة  واأن  الق�س��ف،  م��ن  بحياته��م  للهارب��ن 
)اأون��روا( كانت قد �س��لمت للجي�س االإ�س��رائيلي 

اإحداثيات املدار�س يف القطاع لتجنب ق�سفها.

وا�س��تخدمت "اإ�س��رائيل" ع��ددا م��ن االأ�س��لحة 
املحرم��ة دولي��ا يف مقدمتها اليورانيوم املن�س��ب، 
اآث��ار  ال�س��حايا  بع���س  اأج�س��اد  حمل��ت  حي��ث 
التعر�س ملادة اليورانيوم املخفف بن�سب معينة، 
وكذلك الف�س��فور االأبي�س، حيث اتهمت منظمة 
ووت�س" "اإ�سرائيل" با�ستخدام  رايت�س  "هيومن 

االأ�سلحة الف�سفورية.
مب��اين  بق�س��ف  االإ�س��رائيلي  الط��ران  وق��ام 
اجلامع��ة االإ�س��امية يف غزة، وحتدي��دا مباين 
املختربات العلمية والهند�س��ية باجلامعة حيث 
ل�س��ناعة  ت�س��تخدم  اأنه��ا  "اإ�س��رائيل"  زعم��ت 

وتطوير االأ�سلحة وال�سواريخ.
22 يوم��ا ع��ن  واأ�س��فر الع��دوان ال��ذي ا�س��تمر 
ا�ست�س��هاد نحو األف وخم�س��مائة فل�سطيني )من 
بينه��م 926 مدني��ًا و412 طف��ًا و111 امراأة( 
واإ�س��ابة نح��و خم�س��ة اآالف اآخري��ن، واأبي��دت 
عائل��ة  �س��منهم  م��ن  باأكمله��ا  عائ��ات  خال��ه 

ال�سموين التي فقدت 29 من اأفرادها.
الر�س��ا�س  ح��رب  عل��ى  اأع��وام  ت�س��عة  وم��رت 
حربه��ا  "اإ�س��رائيل"  خاله��ا  �س��نت  امل�س��بوب، 
الثانية عام 2012 حتت ا�س��م عامود ال�س��حاب 
الع��دوان  ج��اء  ث��م  اأي��ام،  لثماني��ة  وا�س��تمرت 
االأخ��ر اجلرف ال�س��امد، والتي ا�س��تمرت الأكر 
م��ن خم�س��ن يوما، لك��ن غ��زة بقي��ت ومقاومتها 

تثبت كل يوم اأنها اأقوى واأقوى.

في الذكرى التاسعة لحرب ''الفرقان'' ..الدمار ال يزال قائمًا

بمناسبة يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني

اإلعالم: الصحفيون رأس الحربة في الدفاع عن شعبنا وقضيتنا
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إعداد / جمعية واعد لألسرى والمحررين

ن�س��اء فل�س��طن الكبرات يف ال�سن ال 
يهرم��ن ح��ن يعمل��ن يف اأر�س��هن، وال 
حن يح�سدن حقول القمح الوا�سعة، 
يذرف��ن  ال  وع�س��اميات،  قوي��اٌت 
يق��دم  حت��ى  �س��يٍء،  عل��ى  دموعه��ن 
االحت��ال عل��ى اعتق��ال اأج��زاٍء من 
اأرواحهن، وت�س��ريدها بن ال�س��جون، 
وي�س��بح عليه��ن اأن ينتزعن اأنف�س��هن 
م��ن اأعماله��ن الروتيني��ة اإىل اأعماٍل 
عل��ى  اجللو���س  يف  تتمث��ل  ق�س��رية 
�س��بابيك الزيارة وحماولة اال�ستماع 
اأن��ا بخ��ر يف كل م��رة ع��رب  جلمل��ة 

�سماعة هاتٍف يتم الت�سوي�س عليها.
احلاج��ة فاطم��ة عثم��ان، اأم العب��د 
)70عام��ًا( م��ن �س��كان قرية جمدل 
بن��ي فا�س��ل، جن��وب مدين��ة نابل�س، 
اإح��دى هوؤالء الن�س��اء اللواتي تغلنب 
وكافحن الكثر يف حياتهن، واأم�س��ن 

ج��زءًا غر ي�س��ٍر م��ن حياته��ن وهن 
يودعن وي�س��تقبلن اأبنائه��ن من واإىل 

�سجون االحتال ال�سهيوين.
قب��ل م��دٍة ق�س��رة، جه��زت اأم العبد 
نف�س��ها لت��زور جنليه��ا نزي��ه عثمان، 
ال��ذي يواج��ه حكم��ًا بال�س��جن م��دة 
اأربع �س��نوات، وعبد الرحمن عثمان، 
ال��ذي يواجه حكمًا بال�س��جن املوؤبد، 
اأعماله��ا  واأجل��ت  نف�س��ها  جه��زت 
الفاحَي��ة ال�س��باحية، ومتام��ًا حن 
و�س��لت مدين��ة نابل���س، مت اإباغه��ا 
باأن اأحد اأبنائها نقل اإىل �سجٍن اآخر، 
وه��ي التي حت�س��رت لرتاهم��ا يف يوٍم 

واحد.
تعم��د االحت��ال نق��ل االأ�س��ر عب��د 
الرحم��ن عثم��ان اإىل �س��جن جلبوع، 
يف ح��ن اأبقى على �س��قيقه يف �س��جن 
ه��دارمي، لتتمكن اأم العب��د من زيارة 

اأحدهما فقط.
فه��ي  يومه��ا  العب��د  اأم  قل��ب  تفت��ت 
رمب��ا اأدرك��ت ك��م تعني ه��ذه الزيارة 
ح��ن  ب�س��نها  تفك��ر  ومل  الأبنائه��ا، 
الإ�س��عادهما  �س��باحًا  بيته��ا  غ��ادرت 
بروؤيته��ا و�س��ماع اأخبار الب��اد منها، 
وكان اأملها كبرًا حن حرمت من روؤية 
عب��د، فق��د م��رت �س��هور قليل��ة عل��ى 
ال�س��ماح له��ا بحقها يف احل�س��ول على 
ت�س��ريح زي��ارة ل��ه، بعد انقط��اٍع دام 
اأربع��ة اأعوام متتالية اأم�س��ى اآخرها 

يف عزل اأيلون.
هداأ قلب اأم العبد قليًا حن تذكرت 
حريت��ه  �س��ينال  نزي��ه  جنله��ا  ب��اأن 
قريبًا، بعد قرابة ال�س��هر، ولن تكون 
م�س��طرة الأن تق�سم نف�س��ها بينهما اأو 

حترم اأحدهما من الزيارة.
اأم العب��د من الن�س��اء اللواتي ال تفلح 

حماولة العائل��ة يف ثنيهن عما يرين 
اأن��ه م��ن الواج��ب عمل��ه كالزي��ارة، 
فه��ي تعاين من ع��دة اأمرا���س، لديها 
ت�س��خم يف ع�س��لة القل��ب، كم��ا واأنها 
تعاين من مر�سي ال�سكري والنقر�س، 
وال ت�س��تطيع الوق��وف عل��ى اأقدامها 
م��ن  تع��ود  كان��ت  وح��ن  ل�س��اعات، 
الزيارة مل تكن قادرة على ال�سر كما 

توؤكد عائلتها.
م��ن  عثم��ان  عائل��ة  كام��ل  يع��اين 
حرمانه��م من حق الزيارة با�س��تثناء 
اأف��راد  ح��اول  العب��د،  اأم  احلاج��ة 
العائلة مرارًا وتكرارًا احل�س��ول على 
ت�س��ريح لزيارة نزيه وعثمان غر اأن 
االحت��ال مينعه��م هذا احل��ق يف كل 
مرة، ويعطيه فقط للحاجة اأم العبد 

كي يزداد اأملها ومر�سها.
العائل��ة توؤك��د اأن نق��ل االأ�س��ر نزيه 

م��ن �س��جن جلب��وع مل يكن �س��هًا على 
�س��قيقه عب��د الرحمن الذي يقا�س��ي 
حك��م املوؤبد، لكن ما يه��ون عليهم هو 
اأن حكم نزيه قد قارب على االنتهاء، 
ورمب��ا يحم��ل له��م امل�س��تقبل فرج��ًا 

باحل�سول على ت�ساريح زيارة لعبد.
حت��ى ذل��ك الوق��ت تتجه��ز اأم العبد 
�س��جن  يف  لنجله��ا  قريب��ة  لزي��ارٍة 
املوؤب��د،  اأمل  عن��ه  لتخف��ف  جلب��وع، 
وتعو�س��ه م��ا فات��ه م��ن اأخب��ار حن 
اأبق��ى علي��ه االحت��ال مع��زواًل ع��ن 
العامل مدة اأربع �س��نوات، �ست�س��تهلك 
وقتها يف �س��وؤاله عن �سحته و�سيوؤكد 
له��ا باأن��ه بخ��ر يف كل م��رة ويطل��ب 
منه��ا اأن ت�س��ف له ما تغ��ر يف قريته 
املجدل، وتخربه ع��ن اأحفاد العائلة 
اجلدد الذين وف��دوا اإىل احلياة ومل 

يعرفوه اإال �سورًا وحكايات.

أم العبد: والدة أسرى أفنت حياتها في 
التنقل بين السجون رغم أمراضها المزمنة

غزة-الراأي-فل�سطن عبد الكرمي
املجع��د  الطوي��ل  االأ�س��قر  ب�س��عرها 
وابت�س��امتها  امللونت��ن  وعينيه��ا 
ال�س��غرة، تقف الفتاة عه��د التميمي 
يف كل م��رة داخ��ل قف���س االته��ام يف 
املحكم��ة االإ�س��رائيلية وه��ي مقي��دة 
اجلن��ود،  م��ن  كب��ر  بع��دد  وحماط��ة 
�س��جاعة قوي��ة غر خائف��ة اأو قلقة، 
ب�س��رب  له��ا  تهم��ة  توجي��ه  عق��ب 

جلندين اإ�سرائيلين.
ورغ��م اعتقال عهد من قبل االحتال 
اأنه��ا ال تزال حا�س��رة  "ج�س��دا"، اإال 
وبقوة يف تفا�س��يل حياة اأبناء �سعبها 
يف كل م��كان ورغ��م االعتق��ال، وباتت 
اأيقون��ة حقيقية للمقاومة ال�س��عبية 
ورم��زا للفخر والع��زة والكرامة، فقد 
ر�س��عت حلي��ب املقاوم��ة م��ن والدتها، 
ون�س��اأت عل��ى مقارعة االحت��ال دون 

خوف اأو قلق.  
"عهد التميمي" ولدت من جديد ولكن 
ه��ذه امل��رة يف غ��زة، فقد ق��رر مواطن 
فل�س��طيني م��ن �س��كان جبالي��ا �س��مال 

القط��اع، اإط��اق ا�س��م "عه��د " عل��ى 
مولودت��ه تيمنًا بالفتاة الفل�س��طينية 
يف  وجراأته��ا  و�س��جاعتها  االأ�س��رة، 

مواجهة جنود االحتال.
كالب��در،  حل��وة  طفل��ة  "جاءتن��ا 
وجهه��ا يفوح عذوبة وطه��ر، وعيناها 
�س��افية  ونف�س��ها  كالفج��ر  بريئت��ان 
كالنه��ر، مت��اأ الدني��ا اأفراحًا وب�س��ر، 
وجتع��ل احلي��اة حديق��ة م��ن زه��ر"، 
هك��ذا تغنى املواطن �س��هيب الكحلوت 
بطفلته اجلديدة عهد، اآما اأن ت�س��ر 
عل��ى خطى عهد التميم��ي من رام اهلل 

يف �سجاعتها.
يق��ول الكحل��وت ل�"ال��راأي":" ق��ررت 
"عه��د التميم��ي" عل��ى  اإط��اق ا�س��م 
مولودت��ي اجلديدة تيمنًا ب�س��جاعتها 
يف  وجن��وده  االحت��ال  مواجه��ة  يف 
ال�س��فة الغربية والقد���س املحتلتن، 
الق�س��ية  ه��م  حمل��ت  طفل��ة  فه��ي 
الفل�س��طينية منذ �س��غرها"، مو�س��حا 
اأن��ه ي�س��عر ب�س��عادة غامرة ك��ون ولد 
عهد علم بت�س��ميتي طفلتي على ا�س��م 

ابنت��ه، واأك��د يل اأن��ه �س��ينقل اخل��رب 
لعه��د داخ��ل �س��جنها ك��ي يرف��ع م��ن 

معنوياتها.
وكان جن��ود االحت��ال ق��د اعتقل��وا 
 " عام��ا  التميم��ي"17  عه��د  الفت��اة 
يف 19دي�س��مرب املا�س��ي، بع��د انت�س��ار 
�س��ريط فيديو عل��ى مواقع التوا�س��ل 
االجتماعي ويف و�سائل االعام تظهر 
فيه مع قريبتها نور وهما تقرتبان من 
جندي��ن ي�س��تندان اىل ج��دار منزل 
عائلة عه��د، وتبداأن بدفع اجلندين، 
ثم بركلهما و�سفعهما وتوجيه لكمات 

لهما.
وول��دت عه��د با�س��م التميم��ي يف عام 
يف  �س��الح  النب��ي  قري��ة  يف   2001
ووالده��ا  املحتل��ة،  الغربي��ة  ال�س��فة 
تظاه��رات  يق��ود  مع��روف  نا�س��ط 
�س��الح  النب��ي  قريت��ه  يف  اأ�س��بوعية 
احتجاجا على ا�س��تياء امل�س��توطنن 
على اأرا�س��ي القرية، و�س��جن ل�سنوات 

عدة لدى ا�سرائيل.
ا�س��ُتهرت  �س��غرة،  كان��ت  اأن  ومن��ذ 

تواج��ه جن��ود  وه��ي  ب�س��ورها  عه��د 
االحتال، ولفت��ت اإليها اأنظار العامَلن 
العرب��ي والغرب��ي، ومل حِت��د عن هذا 
يف  وه��ي  اعتقاله��ا  حت��ى  الطري��ق 
عم��ر 17 �س��نة، فتحول��ت اإىل رمز يف 

مواجهة "اإ�سرائيل".
امل�س��اركة  عل��ى  عه��د  حر�س��ت  كم��ا 
املناه�س��ة  االأ�س��بوعية  امل�س��رات  يف 
لا�س��تيطان وجدار الف�س��ل العن�سري 
ومواجهة جي�س االحتال، وبات خيار 
املقاومة بالن�س��بة له��ا وللعائلة واجبًا 
اأك��ر من��ه خي��ارًا، حي��ث تع��د عائلة 
التميم��ي واح��دة م��ن اأب��رز العائ��ات 

الفل�سطينية، بال�سفة الغربية. 
ت�س��لمت  اأن  التميم��ي  ل�عه��د  و�س��بق 
ع��ام  لل�س��جاعة"  "حنظل��ة  جائ��زة 
"با�س��اك  بلدي��ة  قب��ل  م��ن   ،2012
�س��هر" يف تركيا، ل�سجاعتها يف حتدي 
جنود االحتال االإ�س��رائيلي، والتقت 
الرتك��ي  ال��وزراء  برئي���س  حين��ه  يف 

رجب طيب اأردوغان وعقيلته. 
واإث��ر اعتق��ال عهد ووالدته��ا، قدمت 

نياب��ة االحت��ال، الئحة اته��ام اأمام 
الطفل��ة  �س��د  الع�س��كرية  املحكم��ة 
الت��ي توا�س��ل اعتقاله��ا من��ذ اأكر من 

اأ�سبوعن.
مت  اإن��ه  االحت��ال:"  جي���س  وق��ال 
توجيه تهمة مهاجمة �سابط وجندي 
يف 15 ال�س��هر املا�س��ي، باالإ�سافة اىل 
خم�س م��رات �س��ابقة هاجمت خالها 
الطفل��ة عهد جنود االحت��ال واألقت 
واعرت�س��ت  احلج��ارة،  باجتاهه��م 
يف  امل�س��اركة  اىل  باالإ�س��افة  عمله��م 
املواجهات و"حتري�س" االآخرين على 

امل�ساركة فيها".
كم��ا مت تق��دمي الئح��ة اته��ام بح��ق 
نارمي��ان التميمي، والدة عه��د، والتي 
اتهمت بامل�س��اركة يف �س��رب ال�س��ابط 
واجلندي باالإ�س��افة اىل م�ساركتها يف 
حادث اآخر يف ٨ كانون الثاين املا�س��ي 
و"بالتحري�س" على �س��بكة في�س��بوك 
طلب��ت  فيم��ا  االجتماع��ي،  للتوا�س��ل 
النيابة الع�سكرية من املحكمة متديد 
فرتة اعتقال عهد التميمي ووالدتها.

أحالم غزة البسيطة .. 
أعيد تعليقها على شّماعة العام الجديد

الراأي _ اآالء النمر
ي�س��تقبل الفل�س��طينيون عامه��م اجلدي��د 
بح��ال لي���س كاأي ح��ال، يف واجه��ة الع��ام 
اجلدي��د تط��ل علي��ك اأكوامًا م��ن االأزمات 
املخيفة، والتي تهدد اأ�س��حابها باالنزالق 
نح��و الهاوي��ة، رداءة االأو�س��اع املعي�س��ية 
حي��اة  عل��ى  املنهك��ة  تفا�س��يلها  تعك���س 

املواطن اخلا�سة اأينما وىل وجهه.
هي ذات احلقوق التي مل يكن للفل�س��طيني 
ن�سيبًا منها يف عام م�سى، بل وازدادت تلك 
الت��ي كان ميتلكه��ا هاكًا واقرتب��ت بقيتها 
نح��و االنهيار، م��ا اأو�س��ل الع��ام اإىل نتائج 
قيا�س��ية من االأزمات وامل�س��ائب املتاحقة 
عل��ى حي��اة املواط��ن تباع��ًا، يحق��ق في��ه 
املحا�س��رون اأهدافه��م بع��د احلج��ر عل��ى 

القطاع بو�سع مواطنيه يف الهاوية.
تنوع��ت االأزم��ات والنكب��ات الت��ي انهالت 
وتنه��ال على راأ�س الفل�س��طيني ب��ن ثنايا 
ع��ام 2017 الذي كان اأكر االأعوام زخمًا 

واأقلها ح�س��ادًا على جميع امل�ستويات، بن 
�سيا�سية واجتماعية واقت�سادية، واأزمات 
خمتلف��ة يف جم��االت حياتي��ة ال ح�س��ر 
لها، كان للح�س��ار والنهيار امل�س��احلة �سببًا 
كب��رًا يف تهتك اأر�س��ية الثبات وال�س��مود 
التي يرتك��ز عليها الفل�س��طيني يف حياته 

اليومية.

أسوأ من الحروب
املحلل والكاتب ال�سيا�سي ع�سام �ساور كتب 
عن تبعات احل�سار :" ال اأحد يريد احلرب 
اأن  الفل�س��طيني  للجان��ب  ميك��ن  ال  ولك��ن 
يحتمل االأو�س��اع الكارثي��ة يف قطاع غزة، 
وما زالت يف حالة تدهور م�س��تمر، وكذلك 
ال ميكن ت�سكن غ�سب ال�سعب بفتح متقطع 
للمعابر اأو بزيادة كمية الكهرباء والوقود 

دون حلها ب�سكل جذري".
واأك��د �س��اور عل��ى اأن الع��دو االإ�س��رائيلي 
ه��و امل�س��وؤول االأول واالأخ��ر ع��ن معان��اة 

�س��عبنا وخا�س��ة يف قط��اع غ��زة ولكن هذا 
ال يعف��ي اأطراف��ا عربية وفل�س��طينية من 
معانات��ه،  م��ن  التخفي��ف  يف  م�س��وؤولياتها 
وال اأري��د التو�س��يح اأك��ر ولك��ن كل طرف 
يع��رف ما ال��ذي ميكن��ه اأن يقدمه ل�س��عبه 
اأو ل�س��قيقه الفل�س��طيني املحا�سر، و�سعبنا 
اأي�س��ا يعرف متام��ا حجم امل�س��وؤولية التي 
تق��ع عل��ى كل طرف له عاقة مبا�س��رة اأو 

غر مبا�سرة مبعاناته!.
كم��ا وكان ال�س��حفي حمم��د من�س��ور اأحد 
البحاثن يف جمال الدرا�س��ات العليا ب�ساأن 
تتبع احل�س��ار يف قطاع غزة، يقول ح�س��ب 
النتائ��ج العلمي��ة التي تو�س��ل اإليها بحكم 
درا�س��ة املاج�س��تر، :"تتبعي حل�س��ار غزة 
ما بن عامي 2007 و2013، �سهد �سحا يف 
الب�سائع وقفزة مهولة يف الطلب، مما اأدى 

النهيار اقت�سادي".
ويتابع ح�س��ب درا�س��ته :"اأما عام 2017، 
وم��ا يتل��وه، فاإن��ه ي�س��هد قف��زة ك��ربى يف 

العر���س، و�س��حا يف الطل��ب، ب�س��بب �س��به 
انعدام لل�س��يولة النقدية، اأدى اإىل تدهور 
الق��وة ال�س��رائية، مم��ا �س��يوؤدي يف الغالب 

اإىل انهيار اقت�سادي من نوع اآخر".
وت�ساءل من�سور اأي لعبة مار�سها، وميار�سها 
��رو غ��زة باأهلها؟ تل��ك التي تتحكم  حما�سِ
مبتغرات احل�س��ار، لك��ن النتيجة واحدة 
دائم��ا، اأكاد اأزع��م، اأن م��ا ميار���س علين��ا 
االآن، اأ�س��واأ من احلروب، حتى لو تكد�س��ت 

دكاكيننا بالب�سائع واملنتجات.
�س��رف روات��ب املوظف��ن وذوي ال�س��هداء 
اخل�س��ومات  واإنه��اء  اجلرح��ى،  واأه��ايل 
الق�سرية على املوظفن، واإمداد اخلطوط 
بكميات كافية من الوقود واإكمال �س��اعات 
واإيق��اف  املعاب��ر  وفت��ح  الكهرب��اء،  و�س��ل 
الت�س��ييق وامل�س��اومة واإدخ��ال الب�س��ائع، 
وال�س��ماح بفتح باب التحويات املر�س��ية، 
كل ه��ذه االأزم��ات واأكر مل حت��ل، ما اأرجاأ 

حتقيقها اإىل العام الاحق.

الشقراء عهد التميمي حاضرة في غزة رغم االعتقال
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غزة- الراأي

عل��ى م��دار ع��ام 2017 ر�س��دت عد�س��ة وكال��ة ال��راأي، 
اأح��داث ع��دة يف قط��اع غ��زة، حمل��ت الف��رح واحل��زن 

ومنا�سبات مر بها القطاع على مدار العام.
الراأي وثقت هذه االأحداث وعر�س��تها بلم�س��ه اإبداعيه 

من م�سوريها، لتحمل جممل اأحداث العام الذي مر ثقيًا 
على اأهايل القطاع.

و�س��عت ال��راأي م��ن خال ه��ذا االألب��وم لو�س��ع املتابع يف 
جممل االأحداث من اأول العام حتى نهايته.

ت�سوير/ عطية دروي�س
مجمل أحداث عام 2017 بعدسة وكالة الرأي

صور صور
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رام اهلل- الراأي
ك�س��ف وزير ال�س��حة جواد عواد، اأنه يجري العمل 
على جتهيز قافلة اأدوية؛ الإر�سالها اإىل م�ستودعات 

الوزارة يف قطاع غزة، مطلع االأ�سبوع املقبل.
وق��ال عواد يف بي��ان �س��حفي "اإن��ه وبتوجيهات من 
رام��ي  ال��وزراء  ورئي���س  الرئي���س حمم��ود عبا���س 
احلم��د اهلل فاإنه يج��ري العمل عل��ى جتهيز قافلة 
اأدوية الإر�س��الها لقطاع غزة، بع��د اإنهاء الرتتيبات 
الازمة لها لدخول القطاع، مطلع االأ�سبوع املقبل".
واأ�س��ار اإىل اأن القافلة �ست�س��م جميع اأنواع االأدوية 
وم�س��تلزمات غرف العمليات والطوارئ واملختربات 
املزمن��ة،  واالأمرا���س  ال�س��رطان  مر�س��ى  واأدوي��ة 
وريدي��ة  وحمالي��ل  االأطف��ال  حلي��ب  اإىل  اإ�س��افة 

وم�سادات حيوية.
ُيذك��ر اأن رئي���س ال��وزراء، �س��ر قبل �س��هرين قافلة 
اأدوية اإىل م�س��تودعات الوزارة بقطاع غزة، و�سمت 
وامل�س��تلزمات  االأدوي��ة  م��ن  �س��احنة   22 القافل��ة 

بتكلفة حوايل 10 ماين �سيقل.
وكان املتح��دث با�س��م وزارة ال�س��حة بغ��زة اأ�س��رف 
القدرة قد ح��ذر اأم�س االثنن، من توقف العمليات 
اجلراحي��ة وعدد من اخلدمات يف م�س��ايف االقطاع؛ 

جراء نق�س االأدوية وامل�ستلزمات الطبية.

عواد: يتم جتهيز قافلة 
اأدوية الإر�سالها لغزة 

االأ�سبوع املقبل

غزة- الراأي
طالب��ت نقابة املوظف��ن بغزة الي��وم الثاثاء، 
حكوم��ة التواف��ق برئا�س��ة رام��ي احلم��د اهلل 
وطن��ي،  انق��اذ  حكوم��ة  وت�س��كيل  للرحي��ل، 
لتنكره��ا حلق��وق املوظف��ن وعدم ا�س��تجابتها 

ملطالبهم العادلة.
واأك��د رئي���س نقاب��ة املوظفن يعق��وب الغندور 
يف كلم��ة ل��ه خال م�س��رة حا�س��دة للموظفن 
نظمته��ا النقابة، اأن حكومة احلمد اهلل فرقت 
بن اأبناء ال�س��عب الواحد، م�سرًا اإىل اأنه حتى 

اللحظة ال يوجد اأفق حلل اأزمة موظفي غزة.
وكان موظفو غزة قد علقوا الدوام يف الوزارات 
العا�س��رة  ال�س��اعة  م��ن  احلكومي��ة  والدوائ��ر 
والن�س��ف، ا�س��تجابة لدع��وة نقاب��ة املوظفن 
للنفر الع��ام للمطالبة بحقوق املوظفن، حيث 
انطلق��ت امل�س��رة من �س��احة اجلن��دي املجهول 

وحتى مقر جمل�س الوزراء غرب مدينة غزة.
و�س��دد الغندور على ا�س��تمرار النقابة يف دعم 
جهود امل�س��احلة، م�س��تدركًا اأن م�سر امل�ساحلة 
الف�س��ل ب�س��بب التنك��ر ملطال��ب موظف��ي غزة، 

حي��ث اأن احلكوم��ة تته��رب م��ن ا�س��تحقاقات 
امل�ساحلة.

ووجه الغندور، التحية للموظفن، م�سددًا على 
مت�س��ك النقابة بحقوقها العادلة التي ال تقبل 
امل�ساومة، واأ�ساف اأنه بعد 3 �سهور على خطوات 
امل�س��احلة، تتنكر حكوم��ة التوافق للموظفن. 
واالإ�س��امية  الوطني��ة  الف�س��ائل  دع��ا  كم��ا 
والراعي امل�سري للم�س��احلة، وكافة االأطراف 

لتحمل م�سوؤولياتها جتاه �سعبنا.
من جهته، اأكد خالد البط�س القيادي يف حركة 

اجله��اد االإ�س��امي يف كلم��ة الق��وى الوطني��ة 
واالإ�س��امية، انحي��از الق��وى ملطال��ب موظف��ي 

غزة والوقوف بجانبهم.
و�س��دد البط���س، خ��ال كلمت��ه عل��ى اأن دع��م 
امل�س��احلة يب��داأ اأواًل بالت��زام به��ا، واأن الق��وى 
حتم��ل الهم مع املوظفن يف وجه كل امل�س��وؤولن 

يف ال�سلطة.
وقال البط�س: حق املوظفن مكت�س��ب يجب اأال 
ي�س��يع، و�سنبقى نطالب بحقكم كامًا وال ميكن 

لنا اإال ننحاز اإىل جانب مطالبكم.

نقابة الموظفين تدعو الحكومة للرحيل وتشكيل حكومة إنقاذ


