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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
40 ثانية، كانت  22 طلق��ة نارية يف غ�س��ون 
كفيل��ة باإنهاء حي��اة حاخ��ام اإ�سرائيلي ت�سبب 
مدين��ة  يف  املواطن��ني  م��ن  الكث��ر  معان��اة  يف 
الغربي��ة املحتل��ة، يف وق��ت  نابل���س بال�سف��ة 
ا�ستعلت فيه نار الغ�سب والغيظ لدى االحتالل 

االإ�سرائيلي وت�سبب يف حالة ارباك �سديدة.

وعق��ب مقت��ل امل�ستوطن ال��ذي يدع��ى رزيئيل 
�سيبح ق��رب م�ستوطنة " حفات جلعاد"، اتخذ 
جي���س االحت��الل ع��دة اإج��راءات متثل��ت يف 
اغ��الق مداخل مدينة نابل���س يف حماولة منه 

للعثور على منفذي العملية.
نا�س��ر  ال�سيا�س��ي  واملحل��ل  الكات��ب  ويعت��ر 
امل�ستوط��ن  وقت��ل  نابل���س  عملي��ة  الياف��اوي، 

نوعي��ة كيف��ا، وتوقيته��ا ل��ه اعتب��ارات ل��دى 
املقاومني، مو�سحا اأنها جاءت كرد طبيعي على 
االج��راءات الليكودي��ة ال�سهيوني��ة االأخ��رة 

ب�سم القد�س وال�سفة.
وع��ن تداعي��ات العملي��ة، يق��ول الياف��اوي يف 
حديث لل��راأي:" باتت االإجراءات ال�سهيونية 
بحق الفل�سطينيني معروفة ومقروءة، وتتمثل 

يف ت�سدي��د احل�س��ار عل��ى نابل���س وقراها، اإىل 
جان��ب حم��الت مداهم��ات واعتق��االت جلميع 
من له عالقة ولو تنظرية باملقاومة، وحتميل 
م��ا حدث م��ن ت�سعي��د ومقاومة لغ��زة كذريعة 

للعدوان املقبل".
ف��اإن  ال�سيا�س��ي  املحل��ل  ووف��ق 
10االحت��الل �س��وف يق��وم بتوجيه 

عملية نابلس.. 22 رصاصة تشعل غضب
 االحتالل وتربك حساباته
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تليفون : 082883366 

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
ال يتوان ق��ادة االحت��الل االإ�سرائيلي 
يف االنتق��ام من االأ�س��رى الفل�سطينيني 
وتنفي��ذ  واالأ�سالي��ب  الط��رق  ب�ست��ى 
العديد من القوان��ني ال�سارمة بحقهم، 
�ساربني بعر�س احلائط كافة القوانني 
�سرع��ت  الت��ي  الدولي��ة  واالأع��راف 
لل�سع��ب الفل�سطيني املقه��ور الدفاع عن 
اأر�س��ه ومقدراته بكل ما اأوتي من قوة، 
وكان اآخ��ر تلك القوانني اإق��رار قانون 
اإع��دام االأ�س��رى ال��ذي يك�س��ف الوجه 
احلقيق��ي لالحت��الل وع�سق��ه ل�سف��ك 

دماء الفل�سطينيني.
االإ�سرائيل��ي  الكني�س��ت  و�س��ادق 
بالق��راءة االأوىل عل��ى م�س��روع قانون 
الإع��دام االأ�س��رى الفل�سطينيني الذين 
نف��ذوا عمليات مقاوم��ة اأدت اإىل مقتل 

جنود اأو م�ستوطنني اإ�سرائيليني.
ه��ذا امل�سروع تقدم به حزب "اإ�سرائيل 
بيتنا" بزعامة وزي��ر جي�س االحتالل 
االإ�سرائيل��ي اأفيغدور ليرم��ان، واأيده 
52 ع�سوا يف الكني�ست مقابل معار�سة 

نائبا.  20 اأ�سل  من   49

اإع��دام  قان��ون  اإق��رار  م��ن  وبالرغ��م 
االأ�س��رى الفل�سطيني��ني داخ��ل اأروق��ة 
بالق��راءة  االإ�سرائيل��ي  الكني�س��ت 
التمهيدي��ة، اإال اأن خ��راء ومراقب��ون 
ا�ستبعدوا تطبيق ذلك القانون من قبل 

االحتالل. 

صعب تطبيق القانون
وي��رى اخلبر يف ال�سئ��ون االإ�سرائيلية 
حممود مرداوي، اأن ه��ذا القرار �سعب 
تطبيق��ه عل��ى اأر���س الواق��ع، وحت��ى 
يف ح��ال اإق��راره فل��ن يكون م��ن ال�سهل 
تنفيذه، مو�سحا ان القرار لي�س مو�سع 
قي��ادات اجلي���س  كاف��ة  ل��دى  اجم��اع 

االإ�سرائيلي.
وح��ول الهدف من القرار، قال مرداوي 
القان��ون  اإن  ل�"ال��راأي":"  حدي��ث  يف 
يج��ب اأن ي�سادق ويواف��ق عليه ثالثة 
من الق�س��اة االإ�سرائيلي��ني، ولكن وزير 
احل��رب االإ�سرائيلي اأفيغدور ليرمان" 
واأن  يظه��ر قوت��ه  اأن  فا�س��ي" ويري��د 
ي�سج��ل ه��ذا الق��رار با�سم��ه، ولك��ن ال 
ميك��ن الأي ق��رار اأن مي��ر دون اإجم��اع 

االأغلبية ".
اع��دام  قان��ون  اإق��رار  م��ن  وبالرغ��م 
بالق��راءة  الفل�سطيني��ني  اال�س��رى 
االأوىل، اإال اأن هذا القرار �سوف ينعك�س 
ب�س��كل خطر عل��ى االحت��الل باعتبار 
يتغن��ون  اال�سرائيلي��ني  الق��ادة  اأن 
دميقراطي��ة،  دول��ة  اإ�سرائي��ل  ب��اأن 
وه��ا القان��ون يعت��ر جمازف��ة ل�س��ورة 
االحت��الل اأمام الع��امل باأكمله، وفق ما 

يوؤكد مرداوي.

ردع وتخويف لألسرى
اأما اخلبر القانوين عبد الكرمي �سبر، 
انته��اك  اأن ه��ذا القان��ون في��ه  ف��رى 
خطر حلقوق االن�س��ان، ويعتر قانون 
عن�س��ري وفي��ه ن��وع م��ن التميي��ز بني 
االأ�سرى الفل�سطينيني واالأ�سرى اليهود 

يف �سجون االحتالل.
وق��ال �سب��ر يف حديث��ه ل� "ال��راأي":" 
ال�سيا�سي��ة  القي��ادة  عل��ى  يج��ب 
الفل�سطيني��ة وكاف��ة الف�سائل والقوى 
الوطني��ة ومنظم��ات حق��وق االن�س��ان 
املنظم��ات  اأم��ام  القان��ون  ه��ذا  ط��رح 

الدولية وعدم متريره ب�سهولة".
ووفق ما ذكره فاإن الهدف من طرح هذا 
الق��رار ه��و ردع االأ�س��رى وتخويفه��م، 
ومن��ع كافة اأ�س��كال املقاوم��ة و�سورها، 
مو�سحا اأن هناك اختالف يف الكني�ست 
اإع��دام  قان��ون  ح��ول  االإ�سرائيل��ي 
تت��م  مل  حي��ث  وتطبيق��ه،  اال�س��رى 
الق��راءة الثاني��ة ب�س��اأن الق��رار حتى 

االآن.
وح��ول نتائ��ج الق��رار، اأك��د �سب��ر، اأن 
اإق��رار قان��ون االإع��دام بح��ق اال�سرى 
نتائ��ج  ل��ه  �سيك��ون  الفل�سطيني��ني 
عك�سي��ة خط��رة، فمثلم��ا ينف��ذ قادة 
االحتالل حكم االإعدام بحق االأ�سرى 
�ستك��ون هناك ردة فع��ل قوية و�سر�سة 
جن��ود  باأ�س��ر  املقاوم��ة  ف�سائ��ل  م��ن 
مبث��ل  معه��م  والتعام��ل  اإ�سرائيلي��ني 

املعاملة.
م��ن ناحيته ق��ال رئي���س هيئ��ة �سوؤون 
االأ�س��رى واملحرري��ن، عي�سى قراقع، يف 
وق��ت �ساب��ق": اإن حكوم��ة االحت��الل 
احلماي��ة  اأ�س���س  تنته��ك  املتطرف��ة 
اتفاقي��ات  كفلته��ا  الت��ي  الدولي��ة 

االإن�س��اين  ال��دويل  والقان��ون  جني��ف 
م��ن  ال�سج��ون  يف  واملعتقل��ني  لالأ�س��رى 
خ��الل دعواته��ا التحري�سي��ة املتكررة 
وتقدميه��ا  االأ�س��رى،  اإع��دام  اإىل 
اإىل الكني�س��ت  م�س��روع قان��ون بذل��ك 

االإ�سرائيلي".
كما ق��ال جهاز االأمن العام االإ�سرائيلي 
" ال�ساباك" اإن �سن هذا القانون �سيوؤدي 
اإىل موج��ة عمليات اختط��اف يهود يف 
اأنحاء العامل من اأجل مبادلتهم باأ�سرى 

حمكومني باالإعدام.
وكانت اأح��زاب التحال��ف احلكومي يف 
اإ�سرائي��ل اتفقت، ال�سه��ر املا�سي، على 
تق��دمي م�سروع قانون للكني�ست، يجعل 
من املمك��ن اإنزال عقوبة االإعدام بحق 
منفذي عملي��ات املقاوم��ة يف االأرا�سي 

الفل�سطينية املحتلة.
االأ�س��رى  اإع��دام  قان��ون  ويك�س��ف 
الفل�سطينيني وخا�سة منفذو العمليات 
اال�ست�سهادية مدى عنجهية االحتالل 
وق�سوته، ويظهر العقلية االإ�سرائيلية 
التي تع�س��ق �سفك دم��اء الفل�سطينيني 

على اأر�سهم التاريخية.

خبراء: من الصعب تطبيق القانون لعدم وجود إجماع
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م��ا يحدث ه��و �سرقة االأغطي��ة الثقيلة 
واخلفيف��ة، الت��ي تك��ون ق��د و�سل��ت من 
العن��اء  م��ن  الكث��ر  بع��د  االأ�س��ر  اأه��ل 
والكث��ر من اجلدل وع�س��رات املحاوالت 
من الف�س��ل، والتي باء اآخره��ا بالنجاح، 
لي�سرقه��ا ال�سّجان ومن ث��م يعيدها اإليه 
بيعًا وباأ�سعار خيالية ال ي�ستطيع االأ�سر 

احل�سول عليها.

400شيكل
يقول رئي���س وحدة الدرا�سات والتوثيق 
يف هيئ��ة �س��وؤون االأ�س��رى، عب��د النا�سر 
االحت��الل  �سج��ون  اإدارة  اإن   : فروان��ة 
ت�سع قيودًا كثرة على اإدخال االأغطية 
واملالب���س ال�ستوية واالأحذي��ة لالأ�سرى 
الإجباره��م عل��ى �سراء ه��ذه امل�ستلزمات 
تبيعه��ا  الت��ي  ال�سج��ن،  "كانتين��ا"  م��ن 
باأ�سع��ار خيالي��ة تف��وق حت��ى االأ�سع��ار 
رداءة  رغ��م  اأبي��ب  ت��ل  يف  املتداول��ة 

جودتها.
واأ�س��ار فروانة، اإىل اأن الغط��اء ال�ستوي 

ال��ذي يب��اع يف االأ�س��واق املحلي��ة بنح��و 
 400 60 �سي��كاًل يب��اع لالأ�س��رى بنح��و 
�سي��كل، موؤك��دًا اأن ارتف��اع االأ�سعار ناجم 
ت�سعه��ا  الت��ي  اجلنوني��ة  االأ�سع��ار  ع��ن 
�سرك��ة التوري��د االإ�سرائيلي��ة اخلا�سة، 
اإىل جان��ب ال�سرائب الت��ي تفر�س على 
االأ�س��رى والت��ي يتم تقا�سمها ب��ني اإدارة 

ال�سجون وال�سركة.
واأ�س��ار اإىل اأن اإدارة ال�سج��ون ال ت�سم��ح 
واالأغطي��ة  املالب���س  باإدخ��ال  دائم��ًا 
ال�ستوية لالأ�س��رى، ما يجعلهم ي�سطرون 

اإىل �سرائها من الكانتينا.
متن��ع  ال�سج��ون  اإدارة  اأن  فروان��ة  اأك��د 
عائ��الت االأ�س��رى يف غال��ب االأحيان من 
اأو االأم��وال  ال�ستوي��ة  اإدخ��ال املالب���س 
ل�س��راء م�ستلزماته��م، وتفر���س عليه��م 
اإجب��ار  خ��الل  م��ن  متوا�سل��ة  عقوب��ات 
اإذن  عل��ى  احل�س��ول  عل��ى  االأ�س��رى 
م�سب��ق الإدخ��ال النقود الالزم��ة ل�سراء 

احتياجاتهم.
اآالف  �ست��ة  نح��و  معان��اة  اإن  وق��ال: 

وخم�سمائة اأ�سر ت��زداد ق�سوة يف ف�سل 
ال�ست��اء، وت�ستد اأملًا مع ب��رد كانون الذي 

يت�سرب الأج�سادهم وينخر عظامهم.
واأ�س��اف: اإن اإدارة ال�سج��ون مل تتخ��ذ 
ومل  حلمايته��م،  الالزم��ة  االإج��راءات 
توفر له��م ما ميكن اأن يقيهم برد ال�ستاء 
وعوا�س��ف  الغزي��ر  ومط��ره  القار���س 
تتخ��ذ  وباملقاب��ل  النق��ب،  �سح��راء 
اإج��راءات ملمو�س��ة ووا�سح��ة حلماي��ة 
العامل��ني  �سرطته��ا  واأف��راد  جنوده��ا 
حج��م  يعك���س  م��ا  ال�سج��ون،  تل��ك  يف 

ا�ستهتارها بحياة االأ�سرى.

تهديد مباشر
م��ن جانبه��ا، ح��ذرت جمعي��ة االأ�س��رى 
مه��ددون  االأ�س��رى  اأن  م��ن  واملحرري��ن 
بالرد القار�س، م�سرة يف بيانها، اإىل اأن 
معان��اة االأ�س��رى تتجدد كل ع��ام نتيجة 
عدم توفر املالب���س واالأغطية ال�ستوية 
وو�سائ��ل التدفئ��ة، م��ا يجعله��م عر�سة 
الآث��ار الرد واالأمرا�س الت��ي ت�ساحبه، 

الفتة اإيل اأن املعاناة تزداد لدى االأ�سرى 
الذي��ن يعتقل��ون حديث��ًا وينام��ون على 

االأر�س بال فرا�س اأو اأغطية.
وطالبت اجلمعي��ة املوؤ�س�سات احلقوقية 
واالإن�سانية وعلى راأ�سها منظمة ال�سليب 
االأحم��ر بالعم��ل على توف��ر م�ستلزمات 
م��ع  عاج��ل  ب�س��كل  لالأ�س��ري  ال�ست��اء 
ا�ستمرار املنخف�سات اجلوية وانخفا�س 
درج��ات احل��رارة. ودع��ت اإىل ال�سغ��ط 
على االحتالل الإع��ادة تاأهيل املعتقالت 
املك�سوفة امل�سكلة م��ن اخليام، ك�سجون: 
"النق��ب" و"عوف��ر" و"جم��دو"، والت��ي 
تفتق��ر اإيل البني��ة التحتي��ة املنا�سب��ة 
والت��ي تكون عادة اأك��ر عر�سة الأ�سرار 
ال�ستاء. �سالح الرد القار�س �سالح فتاك 
وخمي��ف ت�ستخدمه ق��وات االحتالل مع 
االأ�س��رى الفل�سطينيني داخ��ل املعتقالت، 
م��ا يدف��ع باالأمرا���س املزمن��ة واالأوجاع 
التي ال دواء لها �سوى اأقرا�س "االأكمول" 
اأوجاع��ه  االأ�س��ر  به��ا  ي��داوي  الت��ي 

واأمرا�سه على اختالف علله.

غزة- الراأي- اآالء النمر
يف حال��ة اأ�سب��ه بالتح��دي وامل�ساوم��ة 
و�سهام��ة  �سموده��م  م��ن  الني��ل  عل��ى 
االأم��د،  علي��ه  ط��ال  ال��ذي  �سره��م 
ي�س��رب االحتالل بيد م��ن حديد على 

االإم��دادات الت��ي متنح االأ�س��رى داخل 
املعتقالت ولو ب�سي من دفء.

العق��اب االأول ال��ذي ينا�س��ب املرحل��ة 
ويتلقاه االأ�سر الرتكابه خمالفة تنايف 
قوان��ني ال�سّج��ان، ت�سح��ب م��ن فرا�سه 

االأغطي��ة ويبق��ى عاري��ًا م��ن عوام��ل 
الب��اردة،  االأج��واء  ه��ذه  يف  ال��دفء 
وُي�سح��ي م��اأوى االأ�سر ال ي�سل��ح للنوم 
وال للجلو���س وال حت��ى للبقاء ل�ساعات 

طويلة يف اأوقات الليل على طولها.
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عزة-الراأي
ظلم��ات بع�سه��ا ف��وق بع���س، متام��ا 
كعتم��ة ال�سم��اء الت��ي حت��ط ف��وق 
بقع��ة �سغ��رة يف ق��ارة اآ�سي��ا، دون��ًا 
ع��ن  ودون��ًا  املج��اورة،  ال��دول  ع��ن 
تل��ك  كان��ت  منه��ا،  املقارب��ة  امل��دن 
املدين��ة االأك��ر ازدحام��ًا مبلي��وين 
مواطن، واالأط��ول ل�ساعات الظلمة 
الت��ي ت�سل الأرب��ع وع�سري��ن �ساعة 
متتالي��ة، واالأك��ر ج��داًل واالأقوى 
تاأث��رًا عل��ى حمي��ط الع��امل بقل��ب 
موازي��ن الق��وة وحتري��ك اأحوا���س 

الق�سايا العكرة.
عل��ى  املليوني��ة  املدين��ة  تخف��ى  ال 
اأح��د، فعل��ى ق��در �سي��ق م�ساحتها، 
�ساكنيه��ا  ازدح��ام  ق��در  وعل��ى 
بعرباتهم ودرجاته��م حتى بيوتهم 
املتال�سق��ة اأر�س��ًا، وعلى قدر تكبيل 
باالأقف��ال،  احلديدي��ة  اأبوابه��ا 
اأم�س��ت عمرًا ال باأ�س به بني ظلمات 
اأ�سغ��ر  عل��ى  وثاق��ه  �س��د  ح�س��ار 
التفا�سيل واأكرها اإيالمًا، فاأجنبت 
جياًل جدي��دًا يف مدينة غ��زة اأكر 
�سالبة واأ�سد عنادًا الأجل فل�سطني.

ل�سع��ات ال��رد الت��ي يطفئه��ا دف��ئ 
الت��ي  االأماك��ن  وعتم��ة  الفرا���س، 
تك�س��ي به��ا االأجواء داخ��ل البيوت 
ويف ال�س��وارع، مل تثني همة ُقدر لها 
اأن حتيا بقوة، فبدت الهمة �سبابية 

كما الفكرة احلية متامًا.
ثلة من ال�سباب يف مطلع الع�سرينات 
فك��رة  تبادل��وا  اأعماره��م،  م��ن 
احلمل��ة االأولية، التي ب��داأت حيث 
حيه��م  يتو�س��ط  ال��ذي  م�سجده��م 
حم��اور  دارت  باجل��ران،  املكت��ظ 
اأداء  اإنعا���س  الن�س��ر ح��ول  خط��ة 
�س��الة الفج��ر ب��ني جم��وع النا���س، 
فو�سع��ت عدة من االآليات والبدائل 
التي ميكن ا�ستبدالها يف حال ف�سلت 

اإحداها.
بع��د  االأخ��رة  اللي��ل  �ساع��ات  يف 
امل�ساج��د  تب��داأ  فج��رًا،  الرابع��ة 
باإعالن اآذان فجرها االأول، ما مينح 
االأخ�س��ر  ال�س��وء  ال�سب��اب  جم��وع 
باالنط��الق، موزع��ني ب��ني احلارات 
والبي��وت واأمام ال�ساح��ات الفارغة 
اإال م��ن �س��وء القم��ر، "اأيه��ا النا�س، 
قوم��وا اإىل �سالة الفج��ر، و�ساركوا 

مبا ت�ستطيعوا من يوم الن�سر!".
حتت م�سم��ى "الن��ور الت��ام"، بداأت 
حم��الت الن�سر تتغل��ل بني امل�ساجد 
القريب��ة والبعيدة، وتل��ك التي مّر 
عليها العام دون م�سلني وقت الفجر 
وكاأنها االأيام االأول من �سهر رم�سان، 
"�س��الة  نح��و  امل�سمي��ات  تبدل��ت 
م�ساج��د  ت�س��ج  وب��داأت  الن�س��ر"، 
مدينة غزة من �سمالها اإىل جنوبها 

بجموع الوافدين من امل�سلني.
وباألق��اب  البي��وت،  عتب��ات  عل��ى 
اأ�سباله��ا  وباأ�سم��اء  اأ�سحابه��ا، 
"ات��رك  املن��ادي،  ي�سي��ح  و�سبانه��ا 
دفئ فرا�سك، فاإذا تاأخر الن�سر اأنت 
امل�س��وؤول ع��ن تاأخ��ره، ق��م وال تكن 
اأحد اأ�سباب الهزمية"، مل تعر تلك 
الن��داءات على اآذان النا�س اإال وقد 
اأيقظ��ت فيهم ال��روح قب��ل اجل�سد، 
لتج��د كل بي��ت �سم��ع الن��داء ق��ام 
واأ�سع��ل اأن��واره من �سم��وع وم�سابيح 
هواتفه��م الذكي��ة، ووف��دوا جميعًا 

�سغارًا وكبارًا الإكمال ال�سفوف.
اإح��دى امل�ساجد اآثرت عل��ى اإيقاظ 
فقام��ت  احل��ي،  ي�سك��ن  م��ن  جمي��ع 

بت�سجي��ل اأرقام هواتفه��م النقالة، 
قبي��ل  واإيقاظه��م  به��م  لالت�س��ال 
رف��ع االآذان بدقائ��ق، وق��د جنحت 
تل��ك امل�ساج��د باإمت��ام �سفوفها ذات 

امل�ساحات ال�سا�سعة.
يف  ال��روح  نفخ��ت  الفج��ر  �س��الة 
امل�ساج��د، فتطابق��ت م�ساهد الفجر 
م��ع م�ساه��د ال�س��الة ي��وم اجلمعة، 
تلب��ي  االأرواح  مكتظ��ة،  ال�سف��وف 
حب��ًا ال كره��ًا، حلق��ات الذك��ر تتلو 
ال�سالة م�سنفة بني حلقات ال�سباب 

واالأ�سبال واالأطفال ال�سغار.
بدت ه��ذه املدين��ة ال تع��رف للنوم 
طريق��ًا، فل��م تثنه��ا عتم��ة احل�سار 
وعتم��ة الت�سيي��ق وعتم��ة انقط��اع 
�س��الة  فكان��ت  الكهربائ��ي،  التي��ار 
الن�س��ر وقت��ًا اإ�سافي��ا م��ن �ساع��ات 
م��دن  تعرفه��ا  ال  الت��ي  اليقظ��ة 

االأ�سواء.
م�سروع ال�سحوة بداأ يرى نور الفجر 
حق��ًا ف��كان انطالقه م��ن اأ�سد املدن 
ظلم��ة، ومل تكذب اأخط��ر امراأة يف 
تاري��خ ال�سهيوني��ة جول��دا مائ��ر، 
ح��ني قالت: "ل��ن ينت�س��ر امل�سلمون 

ولن حترر فل�سط��ني اإال اإذا اأ�سبحت 
�سف��وف امل�سلي��ني يف �س��الة الفج��ر 

ك�سفوفهم يف �سالة اجلمعة".
�سدق��وا اأق��وال اأعدائك��م ول��و كان 
الك��ذب واحليل��ة طبعه��م، ف�سج��ة 
امل�ساج��د التي ال زالت تتناف�س على 
اإيق��اظ الني��ام لالن�سم��ام ل�سف��وف 
�سالة الفجر، والتي تنفث عنها ثلة 
املنافق��ني، ب��ات يزع��ج احلاخامات 
وراأ���س احلك��م "االإ�سرائيلي" املهدد 
بال��زوال بعد جن��اح اإقام��ة �سلوات 
الن�س��ر من قل��ب البقع��ة املحا�سرة 
م��ن  ملحيطه��ا  اإغاظ��ة  واأ�سده��ا 

امل�ساومني على ك�سر �سمودها.
اإىل  الن�س��ر  �س��الة  و�س��ول  وحت��ى 
البل��دان املج��اورة، �ستك��ون القد�س 
و�سيك��ون  التحري��ر،  لي��وم  تتجه��ز 
الإكم��ال  االنط��الق  قي��د  النا���س 
امل�سج��د  باح��ات  يف  ال�سف��وف 
�س��الة  الإقام��ة  املب��ارك  االأق�س��ى 
الن�س��ر بح�س��ور اإ�سالم��ي، فالوق��ت 
ه��و من �سيح�س��م الق�سية وي�سطفي 
القبلت��ني  اأوىل  الأج��ل  ال�سادق��ني 

وثالث احلرمني ال�سريفني.

القد�س املحتلة- الراأي
�سكل عام 2017 مف�س��اًل يف تاريخ القد�س 
وق�سي��ة فل�سطني مبا ت�سمن��ه من حتوالت 
بق��رار  وا�س��ح  ب�س��كل  تكلل��ت  �سيا�سي��ة 
يف  ترم��ب  دونال��دو  االأمريك��ي  الرئي���س 
باملدين��ة  باالع��راف   )6/12/2017(
باالإ�ساف��ة  ال�سهي��وين،  للكي��ان  عا�سم��ة 
اإىل �سل��وك االحت��الل التهوي��دي واالأمني 
اله��ادف لل�سيط��رة عل��ى املدين��ة وتغي��ر 

هويتها.
عام مليء باالأح��داث واملواقف وامل�سارات، 
االأوىل  اأ�سا�سيت��ني،  حمطت��ني  يف  جتل��ى 
ب��داأت  الت��ي  االأ�سب��اط"  ب��اب  "هب��ة  يف 
حماول��ة  ب�سب��ب   )14/7/2017( يف 
االحت��الل االإ�سرائيل��ي لفر���س اأم��ر واقع 
ن�سب��ه  خ��الل  م��ن  االأق�س��ى  يف  جدي��د 
كامرات مراقبة وبوابات اإلكرونية، فهبَّ 
املقد�سي��ون �س��د االحت��الل وجنح��وا بعد 
اأ�سبوع��ني م��ن الغ�سب يف اإجب��ار االحتالل 
عل��ى الراجع، و�سجلوا عليه ن�سًرا جديًدا 
ي�س��اف اإىل انت�سارات الفل�سطينيني، بينما 
جتل��ت املحط��ة الثاني��ة يف اإع��الن ترم��ب 
وم��ا ي�سكله من حماول��ة اأمريكية ل�سرعنة 
العربي��ة  املدين��ة  يف  االحت��الل  وج��ود 
والقف��ز عل��ى ح�سارته��ا العربي��ة املمت��دة 

منذ خم�سة اآالف �سنة.
واأحداث��ه  الع��ام  ه��ذا  ترجم��ة  وميك��ن 
املتعلق��ة ب��� "هبة ب��اب االأ�سب��اط" و"هبة 
العا�سمة بعد قرار ترمب"، باالإ�سافة اإىل 
امل�س��ار االأ�سا�سي املتمث��ل بوجود االحتالل 
و�سلوك��ه العن�س��ري، ب�سل�س��ة م��ن االأرق��ام 
املرتبط��ة بثالث��ة اأب��واب رئي�س��ة، ت�سمل 
"تهوي��د االأر���س واملقد�س��ات" – "ال�سكان 
"االحت��الل وعملي��ات  )اأه��ل القد���س("- 

م��ن  املمت��دة  الف��رة  �سم��ن  املقاوم��ة" 
.31/12/2017 حتى   1/1/2017

كم��ا �سنعر���س يف ه��ذا التقري��ر ال�سن��وي 
الغ�س��ب الفل�سطين��ي ال��ذي جتل��ى يف غزة 
وال�سفة خالل "هبة باب االأ�سباط" و"هبة 
العا�سم��ة بعد ق��رار ترم��ب" والت�سحيات 
الت��ي قدمه��ا ال�سع��ب الفل�سطين��ي لن�سرة 
القد���س واالأق�سى واخل�سائ��ر التي كبدها 
االإ�سرائيل��ي  لالحت��الل  الفل�سطيني��ون 

وجنوده وم�ستوطنيه.

الهدم والمصادرة
االإ�سرائيل��ي  االحت��الل  �سلط��ات  وا�سل��ت 
فر���س �سيا�س��ة االأم��ر الواق��ع يف مدين��ة 
م��ن  �سل�سل��ة  م��ن خ��الل  املحتل��ة  القد���س 
االإج��راءات وامل�ساريع التهويدية، ال �سيما 
اال�ستيطان واال�ستيالء والهدم وامل�سادرة، 
وهويته��ا  املدين��ة  واق��ع  تغي��ر  به��دف 

العربية االإ�سالمية.
ع��ام  خ��الل  االحت��الل  �سلط��ات  وهدم��ت 
�سكنيًة  154 منزاًل ومن�ساأًة  2017، نح��و 
وجتاري��ًة وزراعية مبختلف ق��رى وبلدات 
القد���س املحتلة من بينه��ا 13 منزاًل اأُجر 
اأ�سحابها على هدمها باأنف�سهم تفادًيا لدفع 
تكاليف الهدم الباهظة، واأخطرت �سلطات 
االحت��الل باله��دم 555 من��زاًل ومن�س��اأة، 
فيم��ا ا�ستولت جمموع��ات امل�ستوطنني على 
6 من��ازل يف القد���س املحتل��ة خ��الل هذا 

العام.

االستيطان وعمليات 
المصادرة

واملوؤ�س�س��ات  االحت��الل  حكوم��ة  ن�سط��ت 
بن��اء  عل��ى  بامل�سادق��ة  اال�ستيطاني��ة 

وتنفي��ذ مئ��ات الوح��دات اال�ستيطانية يف 
القد���س املحتل��ة من��ذ بداية ع��ام 2017، 
�سعًيا لتكري���س ا�سراتيجيته��ا التهويدية 
يف القد���س املحتل��ة، حيث وافق��ت حكومة 
مئ��ات  وتنفي��ذ  درا�س��ة  عل��ى  االحت��الل 
امل�ساريع التهويدية يف كافة اأرا�سي القد�س 

بهدف تغير معامل املدينة العربية.
دونال��د  االأمريك��ي  الرئي���س  ف��وز  و�س��كل 
االإ�سرائيلي��ة  للحكوم��ة  دعًم��ا  ترام��ب، 
لتعزي��ز �سيا�سته��ا اال�ستيطاني��ة من خالل 
االع��الن عن ع�سرات املخطط��ات بالقد�س 
اأبل��غ  وال�سف��ة الغربي��ة املحتلت��ني، فيم��ا 
بنيام��ني  االإ�سرائيل��ي  ال��وزراء  رئي���س 
نتنياه��و كب��ار وزرائ��ه اأن��ه �سرف��ع القيود 
عل��ى البناء اال�ستيط��اين يف جميع مناطق 

القد�س وال�سفة الغربية.
و�سادق��ت �سلط��ات االحت��الل عل��ى بن��اء 
16252 وح��دة ا�ستيطاني��ة خ��الل ع��ام 
املقامة  امل�ستوطنات  من  العديد  يف   2017
القد���س  يف  الفل�سطيني��ني  اأرا�س��ي  عل��ى 

املحتلة واالأحياء العربية املقد�سية.
 السكان )أهل القدس(

ت�سدي��د  االحت��الل  �سلط��ات  وا�سل��ت 
يف  الفل�سطيني��ني  عل��ى  االأمني��ة  قب�سته��ا 
م��ن  �سل�سل��ة  م��ن خ��الل  املحتل��ة  القد���س 
ال  العن�سري��ة،  واالإج��راءات  العقوب��ات 
�سيما االعتقال والقت��ل واالإعدام امليداين 
ال��ذي  الق��رار  واأدى  احل��االت،  بع���س  يف 
اتخذت��ه حكوم��ة االحتالل ب�سه��ر متوز/ 
يولي��و باإغالق االأق�س��ى وتركيب كامرات 
مراقب��ة وبواب��ات اإلكروني��ة عل��ى اأبواب 
فل�سطين��ي  غ�س��ب  ان��دالع  اإىل  االأق�س��ى 
وقط��اع  الغربي��ة  ال�سف��ة  القد���س  يف 
غ��زة ووق��وع �سه��داء وجرح��ى يف �سفوف 

الفل�سطيني��ني، باالإ�ساف��ة اإىل نتائج قرار 
ترمب باالعراف بالقد�س عا�سمة للكيان 
ال�سهي��وين والذي اأدى اإىل ا�ستعال الغ�سب 
الفل�سطين��ي مرة اأخرى يف كاف��ة االأرا�سي 
اإىل  اأدى  مم��ا  الع��امل  ودول  الفل�سطيني��ة 
ارتق��اء ع�سرات ال�سه��داء ومئات اجلرحى 

واملعتقلني.
وا�ست�سه��د خالل ع��ام 2017، 17 مقد�سًيا 
م��ن خمتلف ق��رى وبلدات القد���س املحتلة 
بو�سائ��ل خمتلف��ة ال �سيم��ا القت��ل املتعمد، 
ال�سف��ة  يف  ��ا  فل�سطينيًّ  29 ا�ست�سه��د  كم��ا 
الغربي��ة وقط��اع غزة خ��الل هبت��ي "باب 
االأ�سب��اط" يف �سه��ر مت��وز/ يولي��و، و"هبة 
العا�سم��ة بعد قرار ترم��ب" يف �سهر كانون 

اأول/دي�سمر 2017.
ع��ام  خ��الل  االحت��الل  ق��وات  واعتقل��ت 
2017 اأك��ر م��ن 2216 مقد�سًيا، ن�سفهم 
خالل هبتي "باب االأ�سباط" يف �سهر متوز/ 
يولي��و، و"هبة العا�سمة بع��د قرار ترمب" 

يف �سهر كانون اأول/دي�سمر 2017.
وت�ستم��ر قوات االحتالل باحتجاز جثمان 
15 �سهيًدا فل�سطينًيا ا�ست�سهدوا منذ مطلع 
 ،2015 ع��ام  اأواخ��ر  القد���س  انتفا�س��ة 
بينه��م 3 �سه��داء مقد�سي��ني، وه��م ال�سهيد 
وال��ذي  عاًم��ا(   39( �سبي��ح  اأب��و  م�سب��اح 
وال�سهي��د   )9/10/2016( يف  ا�ست�سه��د 
ف��ادي اأحم��د القن��ر )28 عاًم��ا( وال��ذي 
ا�ست�سه��د يف )8/1/2017( وال�سهيد منر 
حممود اجلمل )36 عاًما( والذي ا�ست�سهد 

يف )26/9/2017(.
وجتل��ت عن�سري��ة االحت��الل م��ن جدي��د 
خ��الل "هب��ة العا�سم��ة بعد ق��رار ترمب" 
للفل�سطين��ي  االحت��الل  ق��وات  بقت��ل 
املقع��د اإبراهي��م اأب��و ثري��ا ) 29 عاًما( يف 

يف  م�ساركت��ه  اأثن��اء   )19/12/2017(
م�س��رات الغ�سب التي خرجت عند ال�سياج 
باالإ�ساف��ة  غ��زة،  قط��اع  يف  احل��دودي 
اإىل عن�سري��ة ق��وات االحت��الل باعتق��ال 
 16( التميم��ي  عه��د  الطفل��ة  وحماكم��ة 
عاًم��ا( من منزلها يف قري��ة النبي �سالح يف 

رام اهلل يف ال�سفة الغربية املحتلة.

 عمليات المواجهة مع 
االحتالل

االحت��الل  م��ع  املواجه��ة  �سي��اق  ويف 
و�سم��ن   ،2017 ع��ام  االإ�سرائيل��ي خ��الل 
املقد�سي��ني  ون�س��ال  القد���س  انتفا�س��ة 
االإ�سرائيل��ي  لالحت��الل  ومواجهته��م 
وم�سروعه، ال �سيما بعد قرار ترمب، وا�سل 
املقد�سي��ون ن�ساله��م الفدائ��ي وال�سعبي يف 
قرى وبلدات القد���س وعند نقاط التما�س 

مع االحتالل االإ�سرائيلي.
جن��ود  م��ع  املواجه��ة  نق��اط  وو�سل��ت 
االحتالل االإ�سرائيل��ي وم�ستوطنيه خالل 
ع��ام 2017 اإىل 1174 نقطة مواجهة يف 
ق��رى وبلدات القد�س املحتل��ة، اأ�سفرت عن 

مقتل 11 �سهيونًيا واإ�سابة 174 اآخرين.
غ��زة  قط��اع  يف  الفل�سطيني��ون  انتف���س 
عل��ى  رًدا  والقد���س  الغربي��ة  وال�سف��ة 
بالقد���س  باالع��راف  ترم��ب  ق��رار 
ومتك��ن  ال�سهي��وين،  للكي��ان  عا�سم��ة 
و�سم��ن  الق��رار  عق��ب  الفل�سطيني��ون 
 )6/12/2017( م��ن  املمت��دة  الف��رة 
ت�سجي��ل  م��ن   )30/12/2017( حت��ى 
1015 نقط��ة مواجه��ة يف كافة االأرا�سي 
يف  اإ�ساب��ة   58 واأوقع��وا  الفل�سطيني��ة، 
االإ�سرائيل��ي  االحت��الل  جن��ود  �سف��وف 

وم�ستوطنيه.

 2017  ..شكل مفصًلا في تاريخ القدس وقضية فلسطين

ثورة الفجر .. نصٌر يلوح في األفق!



w w w . a l r a y . p sA l r a y  N e w s p a p e rA l r a y  N e w s p a p e rw w w . a l r a y . p s

الخميس 24 ربيع األول 1439هـ /11 يناير - كانون ثاني  2018م
Thursday - 11 January 2018 

الخميس 24 ربيع األول 1439هـ /11 يناير - كانون ثاني  2018م
Thursday - 11 January 2018

عزة-الراأي
االحت��الل  اأن  االإع��الم،  وزارة  اأك��دت 
قب�ست��ه  تعزي��ز  يف  ما���س  االإ�سرائيل��ي 
وال�سحفي��ني  لالإعالمي��ني   ومالحقت��ه 
وف�س��ح  ك�س��ف  خ�سي��ة  الفل�سطيني��ني 
الفل�سطين��ي  ال�سع��ب  بح��ق  ممار�سات��ه 

االأعزل.
اإزاء  قلقه��ا  بال��غ  ع��ن  ال��وزارة  وع��رت 
االحت��الل  وانته��اكات  جرائ��م  ت�ساع��د 
ال�سحفي��ني  حلق��وق  االإ�سرائيل��ي، 
واالإعالمي��ني، والت��ي تتعار�س م��ع اأب�سط 
القانوني��ة الدولي��ة واملواثي��ق  القواع��د 
التي تكفل حرية العمل ال�سحفي وجترم 

االعتداء وامل�سا�س بها .
واملفو���س  اليون�سك��و،  منظم��ة  وطالب��ت 
واالحت��اد  االإن�س��ان،  حلق��وق  ال�سام��ي 
ال��دويل لل�سحفي��ني بلف��ت اأنظارهم جتاه 
ال�سحفي��ني  تط��ال  الت��ي  "االنته��اكات 
الفل�سطيني��ني يف املي��دان، ووق��ف حمل��ة 
تنتهجه��ا  الت��ي  املنظم��ة  التحري���س 
ا�سرائيل �س��د االإع��الم الفل�سطيني الذي 
عل��ى  وحمدق��ا  مبا�س��را  خط��رًا  ي�س��كل 

حياتهم.
واأظهرت ال��وزارة خالل تقريرها ال�سنوي 
784(انته��اكًا    ( �سه��د   2017 ع��ام  اأن  
اإ�سرائيلي��ًا بح��ق ال�سحفي��ني  واملوؤ�س�سات 
الفل�سطيني��ة  االأرا�س��ي  يف  االإعالمي��ة 
واملفرط��ة  املبا�س��رة   الق��وة  م�ستخدم��ًا 
لقم��ع ال�سحافي��ني/ت وو�سائ��ل االع��الم 
م��ن اج��ل اإق�سائهم واإبعاده��م عن امليدان 
ومن��ع عملي��ات التغطي��ة، ما جع��ل كل من 
يف  وامل�سوري��ن  امليداني��ني  ال�سحافي��ني 
مقدمتهم، يدفعون اثمان��ا باهظة للتمكن 
من اال�ستم��رار يف القيام باأعمالهم املهنية 
ونق��ل احلقيق��ة  وخا�سة يف ظ��ل ت�ساعد 
املن��ددة  ال�سلمي��ة  وامل�س��رات  الفعالي��ات 
بق��رار الرئي���س االأمريك��ي دونالد ترمب 

والذي اأق��ر اأن القد�س عا�سمة لالحتالل 
االإ�سرائيلي.

االحت��الل  اأن  التقري��ر  واأو�س��ح 
االإ�سرائيل��ي �سع��د ا�ستهداف��ه لل�سحفيني 
م��ن خ��الل  تعري�سه��م لالإ�ساب��ة املبا�سرة 
والتهدي��د  بال�س��رب  عليه��م  واالعت��داء 
االإهان��ة  اأو  العن��ف  و�سائ��ل  م��ن  وغ��ره 
واملعامل��ة احلاطة بالكرام��ة واالإن�سانية، 
واعتقاله��م  واحتجازه��م  وفر�س غرامة 
منازله��م  ومداهم��ة  بحقه��م،  مالي��ة 
اأدواته��م ال�سحفي��ة، ومنعه��م  وم�س��ادرة 
من ت�سوير وتغطي��ة الفعاليات وامل�سرات  
وا�ستخدامه��م ك��دروع ب�سرية م��ن جانب، 

وحرمانهم من ال�سفر من جانب اآخر.
الهجم��ة  يف  اأي�س��ا  ت�سعي��دًا  �سج��ل  كم��ا 
املنظم��ة الت��ي يتعر���س له��ا ال�سحفي��ون 
املقد�سي��ون خ��الل تغطيته��م القتحامات 
امل�سج��د االأق�س��ى املب��ارك والفعاليات يف 

مدينة القد�س عامة.
االحت��الل  انته��اكات  معظ��م  اأن  وب��ني 
خالل ع��ام 2017املن�سرم، تن��درج �سمن 
وذات  واملركب��ة  اجل�سيم��ة  االعت��داءات 
حري��ة  عل��ى  والعمي��ق  اخلط��ر  التاأث��ر 
ال�سحاف��ة ال �سيم��ا وان جمموع��ة منه��ا 
تهدد بتقوي�س قدرة العديد من املوؤ�س�سات 
وع�س��رات ال�سحافيني العامل��ني فيها على 
اال�ستم��رار يف ه��ذه املهن��ة وُتخرجهم من 

هذا احلقل.
االنته��اكات  ج��ّل  التقري��ر  وا�ستعر���س 
االإ�سرائيلي��ة باالأ�سهر خ��الل عام 2017 
وه��ي كاالآتي: يناي��ر) 36(، فراير)44 
ماي��و)   ،) اإبري��ل)76   ،)48 مار���س)   ،)
 ،)88 يولي��و)   ،)34 يوني��و)   ،)53
اغ�سط�س)40(، �سبتمر)43 (، اكتوبر) 
102(، نوفمر) 45(، دي�سمر) 175(.
املن�س��رم  دي�سم��ر  �سه��ر  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
بح��ق  انته��اكات  ن�سب��ة  اأعل��ى  �سه��د  

ال�سحفي��ني متثلت غالبيتها بارتفاع ن�سبة 
االعت��داءات واال�سابات بحق ال�سحفيني 
خ��الل تغطيته��م الفعالي��ات يف االأرا�س��ي 

الفل�سطينية املحتلة.
اإ�سابات واعتداءات

و�سج��ل التقري��ر )241( حال��ة اعت��داء 
بحياته��م،  ت��ودي  اأن  كادت  وا�ساب��ة، 
ارتكبها االحتالل متعمدًا م�ستهدفا  ب�سكل  
مبا�سر ج�سد ال�سحفي وعد�سته  و�سيارات 
الب��ث التلفزيوين للطواق��م االعالمية يف 
نقاط املواجه��ة بالقد�س املحتلة وال�سفة 
الغربي��ة وقط��اع غ��زة اليقاع اأك��ر �سرر 
الر�سا���س  م�ستخدم��ًا  عليه��م،  ج�س��دي  
احلي والعيارات املعدنية املغلفة باملطاط، 
وقناب��ل ال�سوت والغ��از ال�س��ام ملنعهم عن  

نقل احلقيقة جلرائمه.

اعتقاالت واحتجازات
 وب�ساأن ع��دد االعتقاالت واال�ستدعاءات 
واالحتج��ازات واحلب�س املن��زيل، من قبل 
االحت��الل االإ�سرائيل��ي لل�سحفي��ني �سجل 
ع��ام  خ��الل  حال��ة    )128  ( التقري��ر 

.2017

تمديد  وتأجيل اعتقال 
وإصدار احكام

 يف حني وثق اأكر من ) 87(  حالة متديد 
اعتق��ال وتاأجيل حمكمات وتثبيت احكام 
ب�س��كل متك��رر وع��دة م��رات لل�سحفي��ني 
املعتقل��ني يف �سجون��ه، الفت��ًا اإىل  اأن �سه��ر  
اكتوب��ر  2017�سج��ل اأعل��ى ن�سب��ة متدد 

اعتقاالت وتاأجيل حماكمة .
اقتحام ومداهمة

 كم��ا  ر�سد التقرير)125( حالة اقتحام 
ومداهم��ة وتفج��ر وحتطي��م وتخري��ب 
خ��الل عمليات التفتي�س وال��ذي يتم فيها 
م�س��ادرة اأجهزة ومعدات وم��واد �سحفية 

 ، االعالمي��ة  وموؤ�س�ساته��م  منازله��م  م��ن 
مبين��ا اأن �سه��ر  اكتوب��ر اأي�س��ًا �سجل اعلى 
ن�سبة اقتحامات وم�سادرات معدات خالل 

عام 2017 .

إغالق مؤسسات ومواقع
حال��ة   )28( التقري��ر  وث��ق  ح��ني  يف   
اغالق  وتهديد باإغالق موؤ�س�سات ومكاتب 
اإعالمية وت�سوي�س على ف�سائيات  ومواقع 
عل��ى �سب��كات التوا�س��ل االجتماع��ي، من 
احلري��ة،  من��ر  اذاع��ة  اغ��الق  بينه��م  
وتوقي��ف ب��ث تلفزيون النور���س، واغالق 

مكتب قناة اجلزيرة ، ومركز احلكواتي.
 كم��ا اغلق��ت يف �سهر اكتوب��ر 2017 مقار 
م خدمات اإعالمية لو�سائل  3 �سركات ُتقِدّ
اإع��الم فل�سطيني��ة وعربي��ة ودولي��ة هي 
" ب��ال  " رام�س��ات"،و  "تران���س ميدي��ا" و 
كل  يف  االعالمي��ة  للخدم��ات  ميدي��ا"  
م��ن  نابل���س واخللي��ل ورام اهلل ، و�سادرت 
معداته��ا  واأجه��زة يف مكات��ب ال�س��ركات 
واغلق��ت  ونابل���س،  واخللي��ل  اهلل  رام  يف 
اأبوابه��ا بق�سبان احلديد وال�سمع االأحمر 
مل��دة 6 �سه��ور بدع��وى التحري���س ، علم��ا 
مكات��ب   لقن��وات   موؤج��رة  ال�س��ركات  اأن 
وفل�سط��ني  واالق�س��ى  القد���س  ف�سائي��ة 
الي��وم، ورو�سي��ا الي��وم، واملن��ار، وامليادين، 
ت��ي  وت��ي.اأر.  واالأورين��ت،   ،24 وفرن�س��ا 

العربية، والرموك، والغد العربي.

اتهام وتحريض
اته��ام  ح��ال  التقري��ر)13(  و�سج��ل 
بطاق��ات  و�سح��ب  وتهدي��د  وحتري���س 
�سحفي��ة،  وتوا�سل��ت حمل��ة التحري���س 
االجتماع��ي  التوا�س��ل  و�سائ��ل  ع��ر 
واالإع��الم االإ�سرائيلي��ني، وبلغ��ت ذروته��ا 
عر التحري���س من قبل مواق��ع التوا�سل 
ون�س��ر  االإ�سرائيلي��ة،  االجتماع��ي 

�س��د  حتري�سي��ة،  وتغري��دات  من�س��ورات 
ودع��وات  له��م،  وتهدي��دات  ال�سحفي��ني، 
اإىل قت��ل كل �سحف��ي فل�سطين��ي، يتواجد 
داخ��ل  م�سايق��ات  املواجه��ات.  مبواق��ع 
ال�سجون وغرامة مالي��ة وب�ساأن انتهاكات 
�سج��ون  داخ��ل  املعتقل��ني  ال�سحفي��ني 
االحت��الل، وث��ق التقري��ر)46( انته��اكًا 
ا�سالي��ب  االحت��الل  خالله��ا  ا�ستخ��دم 
التعذي��ب والتغذية الق�سري��ة للم�سربني 
منه��م ع��ن الطع��ام وحرمانه��م م��ن روؤي��ة 
ذويهم ولقاء حماميهم، و االإهمال يف عالج 
املر�س��ى منهم، وامل�سايقات والتنغي�س، من 
دف��ع  عل��ى  �سحفي��ًا  اإرغ��ام)27(  بينه��م 
غرامات مالية باهظ��ة الثمن وم�ساومتهم  

قبل اأن يفرج عليهم.

منع من التغطية
منه��ج  االحت��الل   ا�ستخ��دام  يف  واإمعان��ًا 
م��ن  ومنعه��م  ال�سحفي��ني  عم��ل  اعاق��ة 
تغطية االحداث الت��ي ينتهكها االحتالل 
م��ن  من��ع  حال��ة  التقري��ر)80(  �سج��ل 
ال�سحفي��ني   بطاق��ات  و�سح��ب  التغطي��ة 

الإبعادهم عن ممار�سة عملهم ال�سحفي .
مبا�س��ر  ب�س��كل  من��ع   ح��االت  متثل��ت   
وطرده��م من موق��ع االح��داث والتغطية 
ور�سه��م باملياه العادم��ة واالهانة، غر ان 
كاف��ة ح��االت االنته��اكات الت��ي يرتكبها 
ممار�س��ة  م��ن  منعه��م  به��دف  االحت��الل 

عملهم.

منع من السفر
فيم��ا ر�س��د)9( ح��االت من��ع م��ن ال�سف��ر 
�س��واء لتلق��ي الع��الج، اأو حل�س��ور موؤمت��ر 
دويل، او ت�سلي��م جوائ��ز او تعلي��م،  حتت 
�سم��ن  لت�سج��ل  واهي��ة،  امني��ة  حج��ج 
االنته��اكات التي ترتكبه��ا ا�سرائيل بحق 

ال�سحفيني واالعالميني.

تقرير أخبار

0607

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

موقعه��ا : يف الط��رف ال�سرق��ي م��ن ال�سه��ل ال�ساحلي 
الفل�سطين��ي االأو�س��ط وعل��ى بقعة منب�سط��ة ت�سرف 
عل��ى كث��ر من الت��الل وب��ني رافدين من رواف��د وادي 
ال�سرار تقع قرية بيت فار وعلى بعد 15 كيلو مرا من 
اجلن��وب ال�سرقي من مدينة الرملة مت�سلة بالطريق 
الرئي���س بني القد�س ال�سريف وغ��زة بطريق الرملة 
بطريق فرعي . حتي��ط باأرا�سي القرية اأرا�سي قرى 
�سج��د م��ن اجلن��وب ال�سرقي وبي��ت جيز م��ن ال�سمال 
ال�سرق��ي وم��ن ال�سمال خل��دة ومن الغ��رب اأم كلخة ، 

وترتفع عن �سطح البحر 125 مرا .
احتله��ا ال�سهاين��ة ومار�س��وا عليها تطه��را عرقية 
اأر�سه��ا  عل��ى  واأقام��وا  اأهله��ا  و�س��ردوا  فدمروه��ا 
مغت�سب��ة بيت مئر وغ��روا ا�سمها اىل تل �سحار ثم 
مغت�سب��ة ت�سالفون .بقي من القرية بع�س اجلدران 
املهدم��ة واأ�سجار اخلروب وال�سب��ار واالأ�سواك . اما 
ت�سمية القرية ف��ال يوجد دليل وا�سح عليه واأرجح 
اأنها جاءت من ا�سم العائلة التي �سكنتها وهي عائلة 

الفار .
�سكانه��ا : كان ع��دد �س��كان القري��ة ي��وم احتاللها يف 
الع��ام 1948م حوايل 300 ن�سمة ميار�سون الزراعة 

البعلية ورعي االأغنام .

خربة بيت فار المهجرة
 قضاء الرملة

غزة- الراأي- �سامي جاداهلل
مل يق��ف احل�سار واالحت��الل عائقًا 
اأم��ام املعلمة الفل�سطيني��ة رنا زيادة 
م��ن غزة لتحقيق اإجناز كبر ُيح�سب 
التعلي��م  ول��وزارة  وملدر�سته��ا  له��ا 
وفل�سطني، وذلك بح�سولها على لقب 
اأف�سل معلم يف فل�سطني للعام 2017 
منا�سفة مع املعلمة ازدهار ظاهر من 

قلقيلية”
قم��ة  نح��و  رن��ا  و�س��ول  ي��اأت  ومل 
املعلم��ني املبدع��ني من ف��راغ، بل كان 
نتيج��ة جه��ود ون�ساط��ات تراكمية 
حي��ث كان��ت مث��ااًل للمعل��م املتمي��ز 
يف العالق��ات االإن�ساني��ة بينه��ا وبني 
زميالته��ا  وب��ني  وبينه��ا  طالباته��ا 
الزه��راء  مدر�س��ة  يف  املعلم��ات 
الثانوي��ة للبن��ات اأ مبديري��ة �س��رق 
غ��زة، كم��ا كان��ت تربطه��ا العالق��ة 
املتينة مع جميع الطواقم الربوية 
لتب��ادل اخلرات واالأي��ام الدرا�سية 

التخ�س�سية.
اأما االإجناز االأبرز الذي ُيح�سب لرنا 
فه��و تفوقه��ا يف تعلي��م الريا�سي��ات 
طرائ��ق  خمتل��ف  با�ستخ��دام 
التدري�س، كما حققت اخراقًا مهمًا 
يف ابت��كار تطبي��ق اأ�سل��وب تدري�سي 
نوعي وهو اأ�سلوب الرحالت املعرفية 
web quist  يف تعليم الريا�سيات 

لطالبات املرحلة الثانوية.
قام��ت  االأ�سل��وب  ه��ذا  ومبوج��ب   
موق��ع  بت�سمي��م  زي��ادة   املعلم��ة 

م��ن  م�ستفي��دة  تفاعل��ي  الك��روين 
خدم��ة. googlesites، ويحت��وي 
املوق��ع  عل��ى �سفح��ات م��درج فيه��ا 
رواب��ط تعليمية اإثرائي��ة متنوعة، 
حيث تق��وم بالتفاعل مع الطلبة من 
خ��الل هذا املوق��ع يف و�سع املعلومات 
االأ�سئل��ة  اإىل  اإ�ساف��ة  وال�س��رح 

واالختبارات.
وق��د طّبق��ت املعلم��ة زي��ادة اأ�سلوب 
الرح��الت يف مدر�سته��ا كم��ا عمم��ت 
التجرب��ة عل��ى مدار���س حمافظ��ات 

ه��ذا  اأخ��ذ  وق��د  والقط��اع  ال�سف��ة 
املي��دان  يف  وا�س��ع  �س��دى  االأ�سل��وب 
واأولي��اء  الطلب��ة  ل��دى  و  الرب��وي 
االأم��ور،  حيث يعت��ر اأ�سلوب��ًا ممتعًا 
للطال��ب واملعل��م وُيخ��رج الطلبة من 
النط��اق التقلي��دي اإىل اأُف��ق اأو�س��ع 
وهو ما يف�سل��ه الطلبة نظرًا للتطور 
احلا�س��ل بالتكنولوجيا، اإ�سافة اإىل 
اأن الرحل��ة املعرفي��ة حتت��وي عل��ى 
الكثر من عنا�س��ر التحفيز و ت�سمح 
بالتعام��ل م��ع اأمن��اط خمتلف��ة م��ن 

االأ�سئلة.
ومن االإجن��ازات التي اأّهلت رنا للفوز 
ه��و املل��ف الكام��ل الت��ي متتلك��ه من 
االإجن��ازات خ��الل الف��رة  القليل��ة 
املا�سي��ة مث��ل ح�سولها عل��ى جائزة 
والبح��ث  لالإب��داع  فل�سط��ني  دول��ة 
املرك��ز  و   ،2015 للع��ام  الرب��وي  
االأول م��ن م�سابق��ة اله��ام فل�سط��ني 
لنف���س الع��ام، كم��ا ف��ازت مب�سابق��ة 
مبادرتي التي اأطلقتها وزارة التعليم 
كان��ت  كم��ا   ،  2016 للع��ام  بغ��زة 

اأول معلم��ة تن�س��ر م�سارك��ة بحثي��ة 
حمكم��ة بعن��وان التمك��ني الرقم��ي 
يف الريا�سي��ات وذل��ك بالتع��اون مع 
ُقدم��ت  حي��ث  ماليزي��ا  م��ن  دكت��ور 
الورق��ة يف ي��وم درا�س��ي متخ�س���س 

اأقيم مبديرية �سرق غزة.
�سعادته��ا  ع��ن  رن��ا  املعلم��ة  وتع��ر 
الغام��رة بهذا الفوز موؤك��دًة اأنه فوز 
ميث��ل جمي��ع معلمي ومعلم��ات قطاع 
غ��زة الذي��ن يعمل��ون حت��ت ح�س��ار 
وظ��روف  اإمكاني��ات  ووف��ق  قا�س��ي 
�سعبة كما تهدي الفوز جلميع اأبناء 
ال�سع��ب الفل�سطين��ي والأ�س��رة وزارة 

الربية والتعليم العايل.
وتطوي��ر  بتعمي��ق  رن��ا  وتطم��ح 
مبادرتاه��ا واأفكاره��ا التعليمية كما 
تطم��ح احل�س��ول عل��ى لق��ب اأف�س��ل 
معلم��ة يف الع��امل وتك��رار التجربة 
املعلم��ة  به��ا  قام��ت  الت��ي  املمي��زة 
الفل�سطيني��ة حنان احل��روب وذلك 
م��ن اأجل ا�ستمرار رف��ع علم فل�سطني 

يف املحافل الدولية…
يذك��ر اأن املعلمة رنا زي��ادة تعمل يف 
�سل��ك التعليم منذ العام 2004 وهي 
حا�سل��ة عل��ى بكالويو���س ريا�سيات 
العلوم بجامعة  – حا�سوب من كلية 
االأزهر بغ��زة، ودبلوم تاأهيل تربوي 
املفتوح��ة،  القد���س  جامع��ة  م��ن 
وحالي��ًا تدر���س ماج�ست��ر تخ�س�س 
مناه��ج واأ�ساليب تدري���س ريا�سيات 

يف اجلامعة االإ�سالمية غزة .

"اإلعالم: االحتالل يرتكب) 784( انتهاكًا بحق الصحفيين في 2017رنا زيادة …. أفضل معلم في فلسطين للعام 2017
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غزة- الراأي
اأ�سدرت وزارة االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات 
اليوم الثالثاء تقرير ال�س��كاوي ال�سنوي والذي 
يتعل��ق بكل م��ا ي�سلها م��ن �سكاوي م��ن املواطنني 
املعلوم��ات  وتكنولوجي��ا  االت�س��االت  جم��ال  يف 
والري��د. واأك��دت اأنه��ا بت��ت يف 423 �سكوى من 
اأ�س��ل 449 �سك��وى خ��الل العام املا�س��ي 2017، 
وبّين��ت اأن معظ��م ال�س��كاوى الت��ي تلقته��ا تتعلق 
بانقط��اع خدم��ة االنرن��ت واملطالب��ة باإي�س��ال 
اخلدم��ة اىل املناط��ق املهم�س��ة والواقع��ة خلف 
اجلدار، ا�سافة اىل م�ساكل تتعلق ببطء �سرعة 
االنرن��ت، واأو�سح��ت اأن هن��اك �س��كاوى تق��وم 

ال��وزارة مبتابعته��ا م��ن خ��الل زي��ارات ميدانية 
للمواقع ومقابلة املواطنني على اأر�س الواقع.

اأنه��ا قام��ت برف���س ع��دة  ال��وزارة  اأن  وذك��رت 
�س��كاوى الأ�سب��اب تتعل��ق بفحوى ال�سك��وى خارج 
نط��اق عم��ل واخت�سا�س ال��وزارة وتتعل��ق بعمل 
وزارات وموؤ�س�سات اأخرى ومنها ما احيل للق�ساء 

للبت فيها.
االت�س��االت  وزي��ر  م�ست�س��ار  ق��ال  جانب��ه  م��ن 
وتكنولوجي��ا املعلومات/ رئي���س وحدة ال�سكاوى 
املهند���س حمم��د العاي��دي اأن ع��ام 2017 �سهد 
تو�س��ع يف طبيع��ة ال�س��كاوى و�سموله��ا ملوا�سي��ع 
خمتلف��ة بات��ت ملح��ة للمواطن��ني اأك��ر من ذي 

اأن  واأو�س��ح  املا�سي��ة،  بال�سن��وات  مقارن��ة  قب��ل 
ا�ستف�س��ارات املواطن��ني ق��د ت�ساعف��ت للح�سول 
عل��ى معلوم��ات تتعل��ق باإط��الق خدم��ات اجليل 
الثال��ث يف فل�سط��ني ب�سب��ب حاج��ة املواطن��ني 
لال�ستف��ادة م��ن تطبيق��ات وخدم��ات معين��ة ال 

تتوفر من خالل اجليل الثاين.
واأ�س��اف العاي��دي اأن ع��ام 2017 �سه��د املزي��د 
من ال�س��كاوى املتعلقة بتاأخر الط��رود والبعائث 
الريدي��ة وخا�س��ة الأغرا���س تتعل��ق بالتجارة 
االإلكرونية املتزاي��دة، موؤكدا اأن الوزارة ت�سعى 
اىل تطوي��ر اأداء الريد ليتنا�س��ب واحتياجات 
املواطن��ني املت�ساع��دة، وذلك ع��ر اأمتتة اأعمال 

الريد واعداد البنى التحتية الالزمة.
واأ�س��ار اأن ال��وزارة ت�سع��ى وبكاف��ة الط��رق اىل 
للو�س��ول اىل  املتاح��ة  امل��وارد  ا�ستغ��الل كاف��ة 
املواط��ن واإبالغ��ه بحق��ه بالو�س��ول اىل وحدة 
كان��ت  ال��وزارة  اأن  مبين��ا  ال��وزارة  ال�س��كاوى يف 

و�ستبقى يف �سف املواطنني النتزاع حقوقهم.
و�س��دد العاي��دي على ح��ق اأي مواط��ن بالتوجه 
اىل وح��دة ال�سكاوى يف ح��ال تاأخرت اأو عجزت 
�س��ركات القط��اع اخلا���س عن و�سع ح��ل ملو�سوع 
مبتابعت��ة  تق��وم  ال��وزارة  اأن  حي��ث  ال�سك��وى، 
فورية الأي �سكوى ت��رد من خالل الرقم اخلا�س 
بالوح��دة )131( املفتوح على م��دار 24 �ساعة 

ال��وزارة  موق��ع  خ��الل  م��ن  �سك��وى  تق��دمي  اأو 
االجتماع��ي  التوا�س��ل  مواق��ع  او  االإلك��روين 
اأو حت��ى احل�س��ور �سخ�سي��ا ملق��ر ال��وزارة، وب��ني 
اأن طاق��م متخ�س���س بال��وزارة يق��وم مبتابع��ة 
ال�س��كاوى مع اجلهات املعني��ة وحلها باأ�سرع وقت 
مبا يخ��دم املواط��ن وي�سه��ل تقدمي �سك��وى دون 
عن��اء، داعي��ا املواطن��ني اىل ع��دم الت��واين يف 
تق��دمي ال�س��كاوى موؤكدا اأن الوح��دة ت�سعى اىل 
تطوي��ر االداء والتوا�س��ل م��ع املواطن��ني ب�سكل 
اأك��ر لتق��دمي اأف�سل اخلدمات م��ن خالل اتخاذ 
القرارات الالزمة التي ت�سب يف م�سلحة املواطن 

بالدرجة االأوىل.

تقريرتقرير

0809

كيف تقي نفسك من أمراض القلب بمنتصف العمر؟

غزة- الراأي
ج��ددت درا�سة اأمركي��ة حديث��ة، التاأكيد على 
اأن ممار�س��ة الريا�س��ة بانتظام مل��دة 30 دقيقة 
يومي��ًا يف منت�سف العمر ميك��ن اأن تقي من خطر 
االإ�سابة من اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية.

جامع��ة  يف  باحث��ون  اأجراه��ا  الت��ي  الدرا�س��ة 
جنوب غ��رب تك�سا�س الطبية، ت�س��كل ا�ستكمااًل 
لدرا�س��ات �سابقة اأجريت ح��ول فوائد الريا�سة 
واالأوعي��ة  القل��ب  اأمرا���س  م��ن  الوقاي��ة  يف 

الدموية.
فهن��اك 17 ملي��ون �سخ���س ميوت��ون �سنوي��ًا من 
اأمرا�س القلب، غ��ر اأن ممار�سة الريا�سة يوميًا 

قد ت�سكل حتواًل يف م�سار هذا العدد املتزايد.
وق��ام الباحث��ون مبراقب��ة 53 �سخ�س��ًا ب�سح��ة 
45 و64 عام��ًا  اأعماره��م ب��ني  جي��دة ت��راوح 

لكنهم ال ميار�سون الريا�سة بانتظام.

االأوىل  جمموعت��ني:  اإىل  ق�سم��وا  امل�سارك��ون 
مار�س��ت متاري��ن ريا�سي��ة قا�سي��ة 30 دقيق��ة 
يومي��ًا م��ن 4 اإىل 5 اأي��ام يف االأ�سبوع على مدار 
عام��ني، اأما اأع�ساء املجموعة الثانية فمار�سوا 
 3 متاري��ن التاأم��ل والت��وازن واإنقا���س ال��وزن 

مرات اأ�سبوعيًا لعامني اأي�سًا.
التماري��ن  اأن  اإىل  الباحث��ون  خل���س  وق��د 
البط��ني  ع�سل��ة  مرون��ة  حت�س��ن  الريا�سي��ة 
االأي�س��ر للقل��ب، الفتني اإىل اأنه��ا ال توؤثر فقط 
يف القل��ب بل حت�سن وظائف املخ عر �سخ الدم 
اإليه، ما يقلل من خطر االإ�سابة باال�سطرابات 
العقلي��ة، فيما مل تظه��ر املجموعة الثانية اأي 

تقدم م�سابه.
قل��ة  اإن  ال�س��دد  ه��ذا  يقول��ون يف  الباحث��ون 
احلرك��ة والتم��دد ف��رات طويل��ة خا�س��ة يف 
منت�س��ف العم��ر يزي��دان م��ن خط��ر االإ�سابة 

باأمرا�س القلب وت�سلب ال�سرايني.

وزارة االتصاالت تصدر تقرير الشكاوي السنوي

جانب من اضراب النقابات الصحية/ تصوير عطية درويش
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تقرير تقرير

11 10

إعداد / جمعية واعد لألسرى والمحررين

غزة- الراأي
حذرت جمعي��ة واعد لالأ�سرى واملحررين 
من االآث��ار اخلطرة والكارثي��ة املرتبة 
باعتق��ال  االحت��الل  ا�ستم��رار  عل��ى 
االأطف��ال يف ال�سف��ة الغربي��ة والقد���س 
لدول��ة  االأبدي��ة  العا�سم��ة  املحتل��ة 

فل�سطني..
واأ�س��ارت واعد اأن ح��االت االعتقال التي 
�سجلت خالل ال�سهر اجلاري قاربت 500 
حالة اعتق��ال �سملت مناطق خمتلفة من 
ال�سف��ة الغربي��ة وترك��زت يف العا�سم��ة 
الفل�سطينية القد���س املحتلة، منوهة اأن 
هذه االعتقاالت �سمل��ت حاالت ميدانية 
اإ�ساف��ة اإىل اختط��اف م��ن من��زل بينم��ا 
ع��ر  اعتق��ال  منه��ا  االأق��ل  اجل��زء  كان 

اال�ستدعاء.
واأو�سح��ت واع��د اأن ه��ذه االأع��داد غ��ر 
م�سبوقة منذ ع��ام 1967 وت�سكل خطرا 

بالغا على ال�سحية اجل�سدية والنف�سية 
تهدي��د  ع��ن  ع��دا  االأطف��ال  لالأ�س��رى 
م�ستقبل الكث��ر منهم بفعل االإجراءات 
ال�سهيونية املتعمدة الإجبار الطفل على 

اإيقاف حياته التعليمية.
املوؤ�س�س��ات  كاف��ة  اجلمعي��ة  ودع��ت 
الدولي��ة االإن�ساني��ة للتح��رك الف��وري 
عل��ى  ال�سم��ت  ا�ستم��رار  الأن  وال�سري��ع 
ه��ذه اجلرمية التي تت��م يف و�سح النهار 
ي�سج��ع االحت��الل عل��ى اال�ستم��رار يف 

هذه ال�سيا�سة اخلطرة.
اأمله��ا يف حت��رك  واأعرب��ت واع��د ع��ن 
عاج��ل م��ن قب��ل ال�سلط��ة الفل�سطينية 
وا�ستثم��ار  الدولي��ة  املحاك��م  نح��و 
عل��ى  الدولي��ة  للمعاه��دات  ان�سمامه��ا 
اأن ي�سف��ر ذل��ك عن و�سع ح��د ل�سيا�سات 
االحت��الل بحق االأ�س��رى االأطفال على 

وجه اخل�سو�س.

400 حالة خالل ديسمبر الماضي
 واعد تحذر من خطورة استمرار اعتقال األطفال

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
ثاني��ة،   40 غ�س��ون  يف  ناري��ة  طلق��ة   22
كانت كفيل��ة باإنهاء حياة حاخام اإ�سرائيلي 
ت�سب��ب يف معان��اة الكث��ر م��ن املواطن��ني يف 
مدينة نابل���س بال�سفة الغربية املحتلة، يف 
وق��ت ا�ستعلت فيه ن��ار الغ�سب والغيظ لدى 
االحت��الل االإ�سرائيل��ي وت�سب��ب يف حال��ة 

ارباك �سديدة.
وعقب مقت��ل امل�ستوطن الذي يدعى رزيئيل 
�سيب��ح ق��رب م�ستوطن��ة " حف��ات جلع��اد"، 
اإج��راءات  اتخ��ذ جي���س االحت��الل ع��دة 
متثل��ت يف اغ��الق مداخل مدين��ة نابل�س يف 

حماولة منه للعثور على منفذي العملية.

عملية نوعية ورد طبيعي
ويعت��ر الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي نا�س��ر 
الياف��اوي، عملي��ة نابل���س وقت��ل امل�ستوطن 
نوعي��ة كيف��ا، وتوقيته��ا له اعتب��ارات لدى 
املقاوم��ني، مو�سحا اأنها ج��اءت كرد طبيعي 
ال�سهيوني��ة  الليكودي��ة  االج��راءات  عل��ى 

االأخرة ب�سم القد�س وال�سفة.
وع��ن تداعي��ات العملي��ة، يق��ول الياف��اوي 
االإج��راءات  بات��ت  لل��راأي:"  حدي��ث  يف 
الفل�سطيني��ني معروف��ة  ال�سهيوني��ة بح��ق 
احل�س��ار  ت�سدي��د  يف  وتتمث��ل  ومق��روءة، 
عل��ى نابل���س وقراه��ا، اإىل جان��ب حم��الت 
مداهم��ات واعتق��االت جلميع من له عالقة 

ول��و تنظرية باملقاوم��ة، وحتميل ما حدث 
م��ن ت�سعيد ومقاومة لغزة كذريعة للعدوان 

املقبل".
ووفق املحلل ال�سيا�س��ي فاإن االحتالل �سوف 
يقوم بتوجيه االتهام لل�سلطة الفل�سطينية 
يف ال�سف��ة، كالع��ادة بالتحري���س، وترويج 
مقولة )ال �سريك يف ال�سالم( كذريعة كلية 

ل�سرعنة �سم ال�سفة وغزة.
ويوؤكد اأن��ه يجب على كافة قي��ادات العمل 
وغ��زة،  ال�سف��ة  يف  الفل�سطين��ي  الوطن��ي 
توخي احلذر من ردود فعل ارهاب االحتالل 
وما يرافقه م��ن اره��اب امل�ستوطنني، م�سرا 
مرحل��ة  يف  اأنن��ا  االدراك  يج��ب  اأن��ه  اإىل 
ال�سعود لل�سلم، والنزول �سيكلف الكثر، لذا 
وحدة املوق��ف والهدف بات م��ن ال�سرورات 

امللحة.

أربكت حسابات االحتالل
م��ن جانبه اأو�سح املحل��ل ال�سيا�سي م�سطفى 
ال�س��واف اأن عملي��ة نابل���س ج��اءت لتوؤك��د 
عل��ى اأن االحت��الل االإ�سرائيل��ي ال يفهم اال 
لغة الق��وة، ولتقول اإن ال�سع��ب الفل�سطيني 
لدي��ه اإرادة وت�سمي��م على مواجه��ة اإرهاب 
االحت��الل، كما ج��اءت ردا على كل ما يقوم 
ب��ه م��ن اعتق��االت وق��رارات تع�سفي��ة م��ن 

تهويد لقرى ومدن ال�سفة وا�ستيطان بها.
اإن  لل��راأي:"  حدي��ث  يف  ال�س��واف  ويق��ول 

العملية اأربكت ح�سابات االحتالل والدليل 
على ذل��ك هو ت�سرفات��ه اجلنونية والغيظ 
ال�سديد من منفذيها"، الفتا اإىل اأن العملية 
خمط��ط له��ا ب�سكل جي��د وبامل��كان والزمان 
املنا�سب��ني وال�سخ�سي��ة امل�ستهدف��ة، ولو مل 

تكن العملية طي الكتمان ملا جنحت هكذا.
وتعتر حالة االرباك ال�سديد واالإجراءات 
الع�سكري��ة االإ�سرائيلي��ة يف مدينة نابل�س، 
دليل باأن دخول ال�سالح ي�سكل خطرا كبرا 
عل��ى االحت��الل، ول��وال التن�سي��ق والتعاون 
االأمن��ي م��ع االحتالل مل��ا توقف��ت العمليات 

البطولية، على حد تعبر ال�سواف.
اأن  حديث��ه  يف  ال�سيا�س��ي  املحل��ل  ويتوق��ع 
يق��وم االحت��الل بخط��وات انتقامي��ة م��ن 
الفل�سطيني��ني ردا على عملي��ة نابل�س وقتل 
امل�ستوطن االإ�سرائيل��ي، مو�سحا اأن العقلية 
االإ�سرائيلي��ة ال توؤمن اال بالعنف والق�سوة، 
ويف اعتقاده��ا اأن قان��ون اإع��دام املقاوم��ني 
ومنف��ذي العمليات �س��وف يحد من العمليات 

البطولية، لكن العك�س هو ما كان.

حرفية رغم التنسيق
�سمي��ح  ال�سيا�س��ي  واملحل��ل  الكات��ب  وي��رى 
خل��ف، اأن العملي��ة تاأت��ي يف توقي��ت مه��م 
جدا، وخا�سة اأنه بعد اأيام �سينعقد املجل�س 
املركزي وهن��اك تطلع��ات فل�سطينية حول 
اتخاذ قرارات وطني��ة و�سيا�سية حتدد من 

جدي��د مفا�سل ال�سراع م��ع االحتالل وهذا 
م��ا ياأمل به ال�سع��ب الفل�سطين��ي، موؤكدا اأن 
العملية توجه ر�سال��ة للقيادة باأن املقاومة 
االحت��الل  الإنه��اء  الوحي��د  الطري��ق  ه��ي 
الف�س��ل  مرحل��ة  واأن  فل�سط��ني،  وحتري��ر 

ال�سابقة قد انتهت.
ويق��ول خل��ف يف حديث لل��راأي:" اإذا كانت 
هن��اك ارادة ل��دى القي��ادة الفل�سطينية اأن 
تع��زز تل��ك العملي��ة خياراته��ا ال�سيا�سي��ة 
اجلدي��دة، ول��و اأنني غ��ر متفائ��ل كثرا يف 
اجتماع��ات املجل�س املرك��زي القادمة التي 
ميكن اأن تتمحور حول اعادة التفاهمات مع 
ا�سرائيل وغرها"، موؤك��دا اأن العملية التي 
مت��ت يف نابل���س تاأت��ي ع��ن حرفي��ة وخرة 

عالية يف التوقيت والتنفيذ واال�ستهداف.
ووف��ق ما ذك��ره ف��اإن العملية تعط��ي مفهوم 
ب��اأن ال حواج��ز وال تن�سي��ق اأمن��ي ميكن اأن 
يوق��ف ارادة املقاومة والقت��ال لدى ال�سعب 

الفل�سطيني.
وكان منف��ذي العملية اأطلق��وا 22 ر�سا�سة 
عل��ى ال�سي��ارة الت��ي كان��ت تق��ل امل�ستوط��ن 

الذي قتل.
منف��ذي  ف��اإن  العا�س��رة،  القن��اة  وبح�س��ب 
العملي��ة اأطلق��وا الن��ار من �سي��ارة م�سرعة، 
اأمطرت �سيارة امل�ستوطن بوابل من الر�سا�س 
مما اأدى الإ�سابة امل�ستوطن باإ�سابة حرجة 

يف الرقبة، ومن ثم الذ املنفذون بالفرار.

عملية نابلس..
22 رصاصة تشعل غضب االحتالل وتربك حساباته

رام اهلل- الراأي
�سرت وزارة ال�سح��ة الفل�سطينية م�ساء 
اأم���س  قافل��ة اأدوي��ة وم�ستهل��كات طبية 
م��ن  اأطف��ال،  وحلي��ب  خمري��ة  وم��واد 
م�ستودع��ات ال��وزارة املركزي��ة بنابل�س، 
اإىل م�ستودعاتها يف قطاع غزة، وبتكلفة 

مالية و�سلت اىل 4 ماليني دوالر.
يف  ع��واد  ج��واد  ال�سح��ة  وزي��ر  وق��ال 

ت�سري��ح �سحف��ي م��ن مق��ر امل�ستودع��ات 
املركزي��ة بنابل�س "" بناء على توجيهات 
ال�سيد الرئي�س حممود عبا�س، وتعليمات 
رئي�س الوزراء د. رامي احلمد اهلل، ت�سر 
وزارة ال�سحة اليوم قافلة مكونة من 38 
�ساحنة، حممل��ة باالأدوي��ة، اإ�سافة اىل 
�ساحنة م��ردة، بقيمة مالي��ة ت�سل اىل 

دوالر". ماليني   4

ه��ذه  ت�س��م   " ال�سح��ة  وزي��ر  وتاب��ع 
ال�سحنة اأدوية لع��الج مر�سى ال�سرطان، 
واالأمرا���س  وال�سك��ري،  والهيموفيلي��ا، 
اجللدية، وامل�سكنات وامل�سادات احليوية، 
واملحالي��ل  الكل��ى،  غ�سي��ل  وحمالي��ل 
بجراح��ة  خا�س��ة  وم��واد  الوريدي��ة، 
القل��ب والق�سط��رة، وخي��وط جراحي��ة 
لغ��رف العملي��ات، واأدوات وم��واد خا�سة 

باالأ�سن��ان، وجراح��ة االأع�س��اب، وعالج 
مر�سى العيون".

ت�س��م  كم��ا   " ع��واد  الوزي��ر  واأ�س��اف 
ه��ذه ال�سحن��ة م��واد خمري��ة الإج��راء 
خا�س��ة  وفالت��ر  الطبي��ة،  الفحو�س��ات 
حلي��ب  اىل  اإ�ساف��ة  الكل��ى،  بغ�سي��ل 

لالأطفال".
وثمن وكي��ل وزارة ال�سحة بغ��زة يو�سف 

اب��و الري�س خطوات وزي��ر ال�سحة جواد 
ع��واد ال�ساعي��ة النه��اء ازمات ال��وزارة و 
الت��ي تعك�س حر�سه عل��ى �سحة املري�س 
متابعت��ه اخلا�س��ة  مق��درًا  الفل�سطين��ي، 
الت��ي ظهرت م��ن خ��الل العم��ل على حل 
وكذل��ك  والتغذي��ة  النظاف��ة  م�سكل��ة 
االدوي��ة و امل�ستهل��كات الطبي��ة و ل��وازم 

املخترات.

الصحة تسير 39 شاحنة أدوية لغزة بقيمة 4 مليون دوالر



غزة- الراأي
م��ن  ع��ددًا  الي��وم  االإع��الم  وزارة  م��ن  وف��د  زار 
االإذاع��ات املحلية يف قطاع  غزة ،و�سم الوفد كاًل 
من غ�س��ان ر�سوان مدير ع��ام املطبوعات والن�سر 
وو�سائ��ل االإع��الم ، حمم��د حبي��ب مدي��ر اإذاعة 
ال��راأي احلكومي��ة ، اإ�سماعي��ل الثوابت��ة  مدي��ر 
وكال��ة ال��راأي احلكومي��ة ، حممود الف��را رئي�س 

ق�سم العالقات العامة.
يف  وكان  االأق�س��ى  اإذاع��ة  الوف��د   زار  حي��ث 
�ساه��ر  اإبراهي��م  االإذاع��ة  مدي��ر  ا�ستقباله��م  
ولفي��ف من موظف��ي االإذاع��ة ، وبح��ث الطرفان  
العديد م��ن املوا�سي��ع املتعلقة باالإع��الم امل�سموع 
اإىل  باالإ�ساف��ة   ، احلالي��ة  املرحل��ة  يف  ودورة 
العدي��د م��ن املوا�سي��ع ذات العالق��ة ، وق��د اأثنى 
الوق��ت  االإذاع��ة يف  الزائ��ر عل��ى عم��ل  الوف��د 
احلايل خ�سو�سًا مواكب��ة ق�سية القد�س وتبعات 
قرار الرئي���س االأمريكي ترامب االأخرة باإعالن 

القد�س عا�سمة لدولة الكيان .
كم��ا وزار الوفد اإذاعة الوطن وكان يف ا�ستقبالهم 
مدي��ر االإذاع��ة ل��وؤي اأب��و معم��ر، حي��ث  بح��ث 
خ��الل الطرف��ان خ��الل اللق��اء بع���س املوا�سي��ع 
ذات العالق��ة امل�سرك��ة والت��ي تخ��دم االإع��الم 
الفل�سطين��ي يف االإع��الم امل�سم��وع وو�سوله الأكر 
�سريحة من امل�ستمعني داخل قطاع غزة وخارجه  

.
ويف ذات ال�سي��اق زار الوفد اإذاع��ة االأ�سرى حيث 
ا�ستقبلهم مدير االإذاعة رباح  مرزوق ، وقد اأثنى 
الوفد الزائر على عمل اإذاعة االأ�سرى واهتمامها 
بق�سايا االأ�سرى الفل�سطينيني القابعني يف �سجون 
االحت��الل  ونق��ل معاناته��م وم��ا يعان��وه من ظلم 

وقمع داخل ال�سجون .

كما وزار الوفد اإذاعة األوان حيث ا�ستقبلهم مدير 
االإذاع��ة وائ��ل الع��اوور ، مثمن��ًا ال��دور الريادي 
ل��وزارة االإع��الم يف خدم��ة ال�سحفي��ني وو�سائ��ل 
االإع��الم املحلي��ة وت�سهيل معاناته��م  ، من جانبه 
اأك��د الوفد الزائ��ر  اأن الزيارة  تاأت��ي يف التعاون 
تعم��ل  االإع��الم  وزارة  اأن  موؤكدي��ن   ، االإعالم��ي 
جاه��دة على توفر مناخ مت��وازن بني االإعالميني 
وال�سحفي��ني يف غزة ومنا�س��رة ال�سحافة ودعم 
حري��ة ال��راأي والتوجه��ات االإيجابي��ة للو�سول 

اإىل احلقيقة.
ب��دوره اأثنى الوف��د الزائر عمل اإذاع��ة االإ�سراء 
اأب��و �سالم��ة  املحلي��ة برئا�س��ة مديره��ا حمم��د 
الفل�سطيني��ة  الق�ساي��ا  م��ن  العدي��د  وتناوله��ا 
مبختل��ف القطاع��ات ودعم االإع��الم الفل�سطيني 

امل�س��وع ، وان الوزارة م�ستع��دة بالتعاون امل�سرك 
فيم��ا بينه��ا من خ��الل اإذاع��ة ال��راأي احلكومية 
االرتق��اء بالعم��ل االإعالم��ي ، مو�سح��ًا اأن ه��ذه 
الزيارة �ستكون مقدم��ة للتعاون والعمل امل�سرك 
الفل�سطين��ي  وال��كل  الع��ام  ال�سال��ح  يخ��دم  مب��ا 
والواق��ع ال�سحفي واالإعالمي يف االإعالم امل�سموع 

.
واجلدير ذكره اأن تلك الزيارة تاأتي �سياق �سل�سلة 
زي��ارات وزارة االإع��الم  للموؤ�س�س��ات االإعالمي��ة 
وال�سحفي��ة، �سم��ن �سل�سل��ة فعالي��ات تق��وم به��ا 
الفل�سطين��ي  لل�سحف��ي  الوف��اء  ي��وم  ال��وزارة يف 
والذي ي�س��ادف 31/دي�سمر من كل عام لتقوية 
وكاف��ة  االإع��الم  وزارة  ب��ني  العالق��ة  اأوا�س��ر 

املوؤ�س�سات ال�سحفية العاملة يف قطاع غزة .
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غزة- الراأي
ق��ال رئي���س جامع��ة االأق�سى بغ��زة كمال 
ال�س��رايف "اإن هن��اك توجه ل��دى اجلامعة 
الكت��اب  قن��اة  ل�س��راء  االإع��الم،  وكلي��ة 
اأمن��اء  جمل���س  اأعل��ن  الت��ي  الف�سائي��ة 
اجلامعة االإ�سالمي��ة التي تتبع له القناة، 
قب��ل نح��و �سه��ر ع��ن وق��ف بثه��ا ب�س��كل 

ر�سمي".
واأكد ال�سرايف، يف حديث مع اإذاعة "�سوت 
الربية والتعليم" التابعة لوزارة الربية 
اأن ه��ذا التوج��ه ياأت��ي  والتعلي��م بغ��زة، 
يف اإط��ار تطوي��ر كلي��ة االإع��الم بجامع��ة 

االأق�سى.
واأو�س��ح اأن التوج��ه احلايل ل��دى االإدارة 
قي��د الدرا�س��ة، ويف حال مت �س��راء القناة 
�سيت��م تغير ا�سمه��ا وردفها لتك��ون تابعة 

لكلية االإعالم.
ويذك��ر اأن قن��اة الكت��اب اأوقف��ت بثها عن 
اله��واء مع نهاي��ة الع��ام 2017، ب�سبب ما 
و�سفت��ه اإدارته��ا باالأزم��ة املالية اخلانقة 
الت��ي مت��ر به��ا القن��اة م��ن ف��رة لي�س��ت 

بالق�سرة.

ال�سرايف: هناك توجه 
لدى جامعة االأق�سى 
ل�سراء ف�سائية الكتاب

غزة- الراأي
ر مدير ع��ام وح��دة القد���س والعالق��ات العامة ب��وزارة  ح��ذَّ
االوق��اف وال�سئ��ون الديني��ة اأم��ر اأب��و العمري��ن، م��ن مغب��ة 
خمطط��ات االحت��الل الرامي��ة لتهوي��د القد���س كان اآخره��ا 
املخط��ط الذي تن��وي تنفيذ بلدية االحت��الل القا�سي ببناء 
"ج�س��ر �سياح��ي للم�س��اة" يف بل��دة �سل��وان جن��وب امل�سج��د 
االأق�س��ى املب��ارك، حت��ت اإ�س��راف م��ا ي�سم��ى "�سلط��ة تطوير 

القد�س".
وق��ال اأبو العمرين:"اإن طواق��م م�سركة من البلدية و�سلطة 
االآث��ار والطبيعة برفقة اأفراد من ق��وات االحتالل اقتحموا 
ح��ي وادي الرباب��ة بالبل��دة ، ونف��ذوا اأعم��ال حف��ر يف عدة 
مناطق باأرا�سي احلي، متهيًدا الإقامة هذا اجل�سر ال�سياحي".
واأو�س��ح اأن طواقم البلدية نفذت عملية حفر باآليات �سخمة 
يف ع��دة نق��اط بح��ي وادي الرباب��ة لفح���س الرب��ة وو�سع 
وتثبي��ت اأ�سا�سات للج�سر املنوي اإقامته ، يف حني منع اأ�سحاب 
االأرا�س��ي واأه��ايل �سل��وان م��ن اإكمال عملي��ات احلف��ر، اإال اأن 
الطواقم انتقلت الأعم��ال حفر داخل البوؤرة اال�ستيطانية يف 

احلي.
��د اأن كمي��ات �سخمة من الباطون و�سع��ت يف اأرا�سي وادي  واأكَّ
الرباب��ة ، متهي��ًدا ل�سبها لبن��اء اجل�سر لوال تدخ��ل االأهايل، 
مو�سح��ًا اأن جمموعة م��ن امل�ستوطنني واجلماع��ات اليهودية 
املتطرف��ة برفقة طواق��م البلدية يف وادي الرباب��ة اأ�سرفوا 
عل��ى اأعم��ال احلف��ر؛ للتاأك��د م��ن ع��دم وج��ود قب��ور قدمية 

باملنطقة املراد تنفيذ املخطط بها".
واأ�س��ار اىل اأن طول اجل�س��ر املخطط اإقامته يبل��غ 197 مًرا 
وبارتف��اع 30 مًرا، ويرب��ط بني حي الث��وري ومنطقة النبي 
داود م��روًرا ب��وادي الرباب��ة ، فيم��ا متنع �سلط��ات االحتالل 
اأه��ايل وادي الرباب��ة م��ن ا�ستخ��دام اأرا�سيه��م اأو القيام باأي 
اأعمال ترميم اأو زراعة وت�سمح لهم بقطف الزيتون، واملخطط 

اجلديد يعني م�سادرتها ل�سالح م�ساريع ا�ستيطانية.

"األوقاف" تحذر 
من بناء جسر سياحي 

في القدس

وزارة اإلعالم تزور اإلذاعات المحلية
 العاملة في قطاع غزة


