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نفذت أكثر من  12ألف مهمة خالل 2017
ّ

"التدخل وحفظ النظام" ..هيبة المؤسسة الشرطية ودعائمها

غزة -الر�أي
و َّدع قط��اع غ��زة منذ �أحد ع�ش��ر عام ًا كاف��ة املظاهر
اخلارج��ة عن الإط��ار القانوين من فو�ض��ى ونزاعات
عائلي��ة ُم�س��لحة ،وغريه��ا م��ن املظاه��ر الت��ي كان��ت
ت�ؤرق �أمن املواطنني؛ وذلك بف�ض��ل امل�ؤ�س�س��ة الأمنية
التي ُبنيت على �أ�س���س وطنية ومهنية ،مُ
وتثل �شرطة
التدخل وحفظ النظام �إحدى دعائم تلك امل�ؤ�س�سة.
وتقوم �إدارة �ش��رطة التدخل وحفظ النظام بدورها
يف ب�س��ط الأمن واال�س��تقرار ،من خالل فر�ض �سيادة
القان��ون وف���ض امل�ش��اكل والنزاع��ات ،و�أي حماوالت
لإحداث الفو�ضى والتخريب.
وللوق��وف عل��ى طبيعة عم��ل �إدارة �ش��رطة التدخل
وحف��ظ النظ��ام بجه��از ال�ش��رطة ،ح��اور (موق��ع
الداخلي��ة) مديره��ا العقي��د علي النادي ال��ذي �أكد
�أن �ش��رطة التدخل متث��ل الطابع الع�س��كري ،والقوة
ال�ض��اربة �ض��من منظومة امل�ؤ�س�س��ة ال�ش��رطية ،وهي
متثل الهيبة ال�ش��رطية .و�أ�ض��اف الن��ادي �أن طبيعة
عمل �شرطة التدخل تكمن يف ا�ستخدام قوة القانون
يف ف�ض امل�ش��اكل وال�ش��جارات العائلي��ة ،حفاظ ًا على
الأم��ن والنظام وحماية املمتل��كات العامة واخلا�صة
ومنع االعتداء عليها.

مهام متعددة

ونفّ��ذت �إدارة �شرط��ة التدخ��ل �أك�ثر م��ن � 12أل��ف
و 500مهم��ة متنوع��ة خ�لال ع��ام  ،2017تنوع��ت

ما بني ّ
ف���ض م�شاكل ونزاعات عائلي��ة ،ومهام حماية
وت�أمني ملن�ش���آت وفعاليات ومواكب �شخ�صيات� ،إ�ضافة
�إىل ت�أمني نقل �سجناء وتنفيذ �أحكام ق�ضائية.
و�أو�ض��ح مدير �إدارة �شرطة التدخ��ل وحفظ النظام
�أن ق��وات التدخ��ل تنت�شر على املفرتق��ات الرئي�سية
ب�ش��كل يوم��ي يف جمي��ع حمافظ��ات القط��اع ،و ُتقي��م
احلواج��ز الثابتة واملتحركة؛ به��دف بث الطم�أنينة
يف نفو���س املواطنني ،وحفظ ال�سلم والأمن املجتمعي،
حيث نفذت �أكرث من � 8آالف مهمة انت�شار خالل العام
املن�ص��رم ،مت خالله��ا �إلق��اء القب�ض عل��ى العديد من
امل�شتبه بهم على خلفية ق�ضايا جنائية.
ويتع��دى عم��ل �شرط��ة التدخ��ل �إىل امل�شارك��ة يف
ت�أم�ين نقل �أوراق امتحانات الثانوية العامة وجلانها،
وت�أم�ين من�ش�آت وم�ساك��ن ُمتعلقة بخالفات �أو جرائم
جنائي��ة ،ف�ض ًال ع��ن امل�شاركة مع الأجه��زة املخت�صة
يف ت�أم�ين مواك��ب ال�شخ�صي��ات والوف��ود والفعاليات
املركزي��ة ،وتنظي��م امل�سافرين خالل �أي��ام فتح معرب
رفح الربي.

تأمين المالعب
وم��ع تزايد م�شجعي ريا�ضة كرة القدم يف قطاع غزة
واحلما�س الزائد للجماه�ير ،تتواجد قوات التدخل
يف جمي��ع مباريات الدوريات والبطوالت الر�سمية يف
القط��اع؛ وذلك لب�سط ال�سيط��رة وحفظ الأمن العام
داخ��ل املالعب ،وت�أم�ين الأطقم الفني��ة والريا�ضية

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

وامل�شجع�ين ،ومن��ع �أي م�شاج��رات �أو توت��رات حتدث
بني اجلماهري.
ولفت العقي��د النادي �إىل �أن عملي��ة ت�أمني املباريات
م��ن �أب��رز امله��ام امللق��اة عل��ى عات��ق ق��وات التدخ��ل
ال�سيم��ا يف املباري��ات الكب�يرة ،حي��ث يت��م ا�ستدعاء
كل ق��وة املحافظ��ة وعل��ى ر�أ�سها مدير الف��رع ومدير
العملي��ات ،ويت��م ف�ص��ل اجلماه�ير امل�شجع��ة للف��رق
املتناف�سة ومنع �أي م�شاحنات.

تدريب وكفاءة
وتتطلب املهام اخلا�صة الت��ي ُينفذها عنا�صر �شرطة
التدخ��ل ،موا�صف��اتٍ خا�ص��ة وعتاد خا���ص وتدريب
متوا�ص��ل على م�ستوى عالٍ ؛ مبا ي�ؤهلها للقيام بدورها
بكف��اءة عالية واقتدار ،حي��ث يخ�ضعون الختبارات
وتدريب��ات خا�ص��ة يف اللياق��ة البدني��ة والق��وة
اجل�سماني��ة� ،إىل جان��ب دورات تدريبي��ة وميداني��ة
متخ�ص�صة.
وا�ستحدث��ت قي��ادة �شرط��ة التدخ��ل "ق��وة امله��ام
اخلا�ص��ة" الت��ي يت��م انتق��اء �ضباطه��ا و�أفرادها من
�أ�صحاب الكفاءات الع�سكري��ة العالية ,ومنها القدرة
القتالية وال�سباحة والغط�س والإنزال ،وهي تخت�ص
باملهمات املركزية والعمليات اخلا�صة.

رقابة ومُساءلة

وتويل �إدارة �شرطة التدخل اهتمام ًا خا�ص ًا بطريقة
للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

تعام��ل عنا�ص��ر الأم��ن م��ع املواطن�ين ب�شرائحه��م
املختلف��ة ،ويخ�ضع��ون يف ه��ذا ال�ش���أن ل��دورات
متخ�ص�صة يف فن التعامل مع املواطنني.
كم��ا ُت�ش��رف اجله��ات الرقابي��ة يف وزارة الداخلي��ة
والأم��ن الوطن��ي ب�ش��كل كام��ل عل��ى عم��ل الإدارة
و�ضباطه��ا وعنا�صرها ،وتتابع تنفيذ املهام مبا ي�ضمن
ع��دم الإ�ساءة للمواطن�ين �أو االنتقا�ص من حقوقهم
وحرياتهم التي كفلها القانون.
و�أك��د العقي��د الن��ادي �أن��ه مت �إن�ش��اء دائ��رة خا�صة
ال�ستقب��ال �ش��كاوى املواطن�ين يف �أي جت��اوزات
يتعر�ض��ون له��ا م��ن قب��ل عنا�ص��ر �شرط��ة التدخ��ل،
ومتابعته��ا والتحقق منها و�إعادة احلقوق لأ�صحابها،
م�ؤك��د ًا �أن �أمن املواط��ن وحريته هو اله��دف الأ�سمى
لعمل امل�ؤ�س�سة الأمنية.
ختام�� ًا� ،أو�ض��ح مدي��ر �شرط��ة التدخ��ل وحف��ظ
النظ��ام �أن امل�ؤ�س�س��ة الأمنية وال�شرطي��ة ُتعد جزء ًا
م��ن الن�سي��ج الوطن��ي الفل�سطين��يُ ،وج��دت حلماية
اجلبه��ة الداخلي��ة وحفظ الأمن وال�سل��م املجتمعي،
ُم�ش��دد ًا عل��ى �ض��رورة تكات��ف جميع �شرائ��ح ال�شعب
الفل�سطين��ي وق��واه وتعاونه��ا م��ع امل�ؤ�س�س��ة الأمنية
مبا يحقق امل�صال��ح العامة للمواطنني يف العي�ش ب�أمن
وطم�أنينة و�سالم.
ووجه �شك��ره �إىل العائ�لات الفل�سطيني��ة والوجهاء
واملخات�ير عل��ى جهوده��م املُ�ساهِ م��ة يف حما�ص��رة
امل�ش��اكل وال�شج��ارات ومن��ع تفاقمها ،مم��ا ُي�ساهم يف
حام للمجتمع الفل�سطيني.
ت�شكيل �سياج ٍ

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com

تقرير
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"الذمم المالية" تحتجز شخصيات وازنة بين نزالء السجون
غزة -الر�أي � -آالء النمر
ب�ين رح��ى الأزم��ات املتوا�صل��ة
داخ��ل القط��اع االقت�ص��ادي ،ويف
زق��اق الأ�سواق املحلي��ة على وجه
اخل�صو���ص ،ال زال يواج��ه التجار
كابو�س�� ًا م��ن �ضم��ور الطل��ب عل��ى
كميات عر�ضهم الهائلة لب�ضائعهم
الت��ي انخف�ض��ت �أ�سعاره��ا لأدن��ى
امل�ستوي��ات ،م��ا دفعه��م ل�سب��اق
العرو���ض على �سلعه��م ال�ستعطاف
املواطن الذي يلهو خلف �أ�سا�سيات
بيته.
"ا�س�ترداد ر�أ�س امل��ال"" ،حت�صيل
مبال��غ ل�س��داد الدي��ون"�" ،إنه��اء
اكتظ��اظ خم��ازن الب�ضاع��ة" ،م��ا
�سب��ق �أك�ثر ما يدف��ع التج��ار نحو
اخلو���ض يف �سب��اق العرو���ض على
ال�سل��ع والب�ضائ��ع� ،س��واء كان��ت
غذائي��ة �أو حت��ى م��ن م�ستلزم��ات
احلياة العام��ة يف قطاع غزة ،بعد
عموم الأزمات على اختالفها.
وكواح��دة م��ن ح��االت ال�ضغ��ط
النف�س��ي الت��ي ت�سيط��ر عل��ى كبار

التج��ار يف قط��اع غ��زة ،وذل��ك
ب�سب��ب حال��ة العج��ز الت��ي ي�صل
�إليه��ا بع�ضه��م يف �أحل��ك الظروف
�ضم��ن حال��ة الك�س��اد االقت�صادي
املتده��ور يف قط��اع غ��زة ،ينته��ي
احل��ال يف بع�ضه��م للمك��وث يف
�سج��ون النزالء التي حت��وي تهما
خمتلف��ة م��ن مرتكب��ي اجلرائ��م
العامة.
ومع تطور الأزمات تطفوا الق�ضايا
الت��ي له��ا عالق��ة بال��ذمم املالية
على �سطح امللفات والق�ضايا داخل
مراك��ز ال�شرطة واملحاك��م العليا،
وتل��ك الت��ي و�صل��ت �إىل مراح��ل
متقدمة يف �أحكام النيابة.

تجار والموظفين
ومل يك��ن االم��ر متعل��ق بالتج��ار
وحده��م ،ب��ل وامت��د �إىل فئ��ة
املوظف�ين الذي��ن كان��وا ق��د
�سحب��وا �أق�ساط ًا ودي��ون �شخ�صية
وو�ص��ل به��م احل��ال �إىل عجزه��م
ع��ن �سداده��ا ،م��ا اودى به��م �إىل

ال�سج��ون مع احلكم على كل واحد
منه��م عل��ى ح��دا .وخ�ير مث��ال
املواط��ن زياد حم��ادة ( 47عاماً)
موظ��ف يف ال�سلط��ة الفل�سطينية،
تعر���ض لل�سج��ن �أواخ��ر الع��ام
املا�ض��ي لثالث��ة �أ�شه��ر ،انته��ت
منت�ص��ف �شه��ر كان��ون الث��اين/
يناير اجل��اري ،والآن ينتظر قرار
املحكم��ة يف نهاي��ة �شه��ر �شب��اط/
ف�برار يف ق�ضيت��ه ،لكن��ه ال يج��د
و�سيل��ة لت�سدي��د الدائ��ن حت��ى
بالتق�سيط.
ال يبقى حمادة من راتبه ال�شهري
�إال�300شي��كل بع��د خ�صوم��ات
ال�سلط��ة الفل�سطينية التي جتري
ب�أم��ر من الرئي�س حمم��ود عبا�س،
يف �إط��ار عقوبات��ه �ض��د قط��اع
غزة ،وبعد اقتطاع البنك الق�سط
ال�شه��ري م��ن القر���ض ال��ذي كان
ق��د اقرت�ضه م��ن �أجل �إمت��ام بناء
منزله.
يق��ول" :تداين��ت  1500دين��ار
�أردين م��ن �شخ���ص يف بداية العام

املا�ض��ي لدفع م�ستحق��ات اجلامعة
م��ن ر�س��وم ابنتي ،واحل�ص��ول على
�شه��ادة اجلامع��ة ،لك��ن للأ�س��ف
ن�سب��ة  30%م��ن راتب��ي ذهب��ت
ب�سب��ب املناكف��ات ال�سيا�سي��ة ومل
دخلت
�أج��د و�سيلة لل�س��داد ،حتى
ُ
ال�سج��ن وحكم��ت لثالث��ة �أ�شه��ر،
حت��ى مل �أ�ستط��ع اخل��روج بكفالة
مالي��ة ،ول��و كان هن��اك كفال��ة
فه��ي �أح��ق ل�س��داد ديني ب��د ً
ال من
�إخراجي من هذه العتمة".

 18ألف حالة
وزارة الداخلي��ة تخ���ص �أ�صح��اب
ال��ذمم املالي��ة مبعامل��ة خا�ص��ة
داخ��ل ال�سج��ون ،باعتب��ار �أنه��م
مل ُي�سجن��وا عل��ى خلفي��ة جرائم
�أو ق�ضاي��ا ف�س��اد ،ويت��م تق��دمي
ت�سهي�لات له��م ملقابل��ة املحامي �أو
ذويهم" ،على �أمل التو�صل �إىل حل
يكف��ل خروجهم من �أزم��ة ال�سجن
واالرتباط املايل وفق ت�صريحها.
وت�ؤك��د كذل��ك ب���أن ال�سج��ون يف

غ��زة متتل��ئ ب�أ�شخا���ص لي���س لهم
�أي �سواب��ق خمل��ة بالنظ��ام العام،
وغالبيتهم له��م وزنهم واحرتامهم
يف املجتم��ع" ،لكن الإطار القانوين
يجربن��ا عل��ى العم��ل لتح�صي��ل
حقوق �أ�صحاب الأموال".
وت�ش�ير معطي��ات �سابق��ة �أ�صدرها
جمل���س الق�ض��اء الأعل��ى يف قطاع
غ��زة ،ف���إن ع��دد ق�ضاي��ا تنفي��ذ
ال��ذمم املالي��ة لع��ام  2015و�صل
اىل  80.092حال��ة ،وق��د زادت
ه��ذه الق�ضاي��ا ب�ش��كل طفي��ف يف
العام 2016؛ لت�صل �إىل 80.398
حالة ،لكنها �سجلت ارتفاع ًا كبري ًا
يف عام � ،2017إذ مت رفع � 18ألف
ق�ضي��ة جديدة .وبلغ ع��دد �أوامر
احلب���س ال�ص��ادرة يف غ��زة ع��ام
 ،2017على خلفية ق�ضايا الذمم
املالي��ة والدي��ون� 98.314 ،أمراً،
وفق م��ا �أعلن عنه جه��از ال�شرطة
ال��ذي ب�ّي�نّ �أنه من ب�ين كل خم�سة
مواطن�ين ،يوج��د مواط��ن دخ��ل
ال�سجن ب�سبب ق�ضية مالية.

تقرير
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للتغلب على الحصار ..خبراء يوصون بمشاريع تنموية إبداعية

غزة -الر�أي�-أالء النمر
م��ع ق�سوة الظ��روف االقت�صادية ال�ضحلة
التي تغلب على كافة الأ�صعدة وامل�ستويات
داخل قط��اع غزة املحا�ص��ر ،كان ال بد من
والدة الأف��كار الإبداعية التي ترى النور
يف عتمة الظروف القا�سية كما املعتاد.
فجم��ع ع��دد م��ن اخل�براء واملخت�ص�ين يف
املج��ال االقت�صادي جمموعة م��ن الأفكار
العملية وح�صاد مل�شاريع تنموية لها الأثر
املبا�ش��ر عل��ى حي��اة املواط��ن الفل�سطين��ي
يف قط��اع غ��زة ،يف �سبي��ل �إنعا���ش احل��ال
االقت�ص��ادي الع��ام فيما ي�ص��ب ي م�صلحة
املواط��ن ال��ذي تت�ص��در واقع��ه �أزم��ة
النكبات.

الإن�ساني��ة ع��ن االنق�س��ام الفل�سطين��ي،
وو�ضع خط��ة وطنية لتوجي��ه امل�ساعدات
الدولي��ة اعتم��اد ًا عل��ى مب��د�أ التنمي��ة
االقت�صادي��ة ب��د ًال م��ن الرتكي��ز عل��ى
اجلوان��ب االغاثية ،يف �إ�ش��ارة �إىل �أهمية
تفعي��ل ال�شراك��ة االقت�صادية مع خمتلف
ال�شركات والدول العربية والإ�سالمية.
كم��ا �أك��د املخت�ص��ون عل��ى �ض��رورة حتمل
حكوم��ة التواف��ق الوطن��ي لواجباته��ا
جت��اه دورها امل�أمول يف قط��اع غزة ،ح�سب
م��ا ين���ص علي��ه الد�ست��ور الفل�سطين��ي
وم��ا حملت��ه اتفاقي��ات امل�صاحل��ة ،وذل��ك
وف��ق مب��د�أ ال�شراك��ة بني خمتل��ف الأطر
والأحزاب ال�سيا�سية الفل�سطينية.

صندوق إغاثي

استقاللية اقتصادية

وقدم اخل�براء االقت�صاديون فكرة �إن�شاء
�صن��دوق �إغاثي بتمويل حملي ،وا�ست�صالح
الأرا�ض��ي الزراعي��ة وزراع��ة امل�ساح��ات
احلدودي��ة واالهتم��ام مب�شاري��ع الطاق��ة
املتجددة والرثوة ال�سمكية.
ج��اء ذلك خ�لال حلق��ة نقا�شي��ة بح�ضور
خ�براء يف ال�ش���أن االقت�ص��ادي عق��دت يف
معهد فل�سط�ين للدرا�س��ات اال�سرتاتيجية
يف غ��زة حت��ت عن��وان "�سب��ل اخل��روج من
الأزمة االقت�صادي��ة" ،م�ؤكدين �أن الأزمة
االقت�صادية اخلانقة التي يعي�شها ال�شعب
الفل�سطين��ي ت��زداد �س��وءا يوم ًا بع��د يوم،
وق��د ت�ص��ل �إىل حال��ة م��ن االنفج��ار يف
ح��ال ا�ستمرار الإج��راءات العقابية التي
تفر�ضها ال�سلطة الفل�سطينية �ضد غزة.
و�أو�صى اخلرباء ب�ضرورة حتييد اخلدمات

م��ن ناحيت��ه ح��ذر الوكي��ل امل�ساع��د يف
وزارة االقت�ص��اد عبد الفت��اح الزريعي من
ا�ستمرار الأزمة الراهنة ،والتي قد ت�ؤدي
�إىل عج��ز بلدي��ات القط��اع ع��ن تق��دمي
خدماته��ا للمواطنني ب�سبب �إلغاء �صندوق
�إقرا���ض البلدي��ات ،وت�أجي��ل العدي��د من
م�شاريع��ه اخلدماتية بح��ق �سكان القطاع،
م�ؤكد ًا عل��ى �أن القطاع اخلا�ص يف غزة هو
اخلي��ار الأمثل للنهو���ض باقت�صاد غزة يف
ظل تنكر حكومة احلم��د اهلل مل�سئولياتها
جتاه غزة.
واق�ترح الزريع��ي �إع��ادة ر�س��م ال�سيا�سات
االقت�صادي��ة الفل�سطيني��ة للتخل���ص م��ن
تبعي��ة االقت�ص��اد الفل�سطين��ي لالحتالل
و�ض��رورة ا�ستثم��ار العالق��ة الفل�سطينية
امل�صري��ة يف حت�س�ين �أو�ض��اع غ��زة

االقت�صادي��ة م�ش� ً
يرا �إىل �أهمي��ة ا�ستثمار
امل�ساح��ات احلدودية والأرا�ضي الزراعية
يف غزة يف دعم االقت�صاد الفل�سطيني.
�أم��ا مدي��ر م�ؤ�س�سة ب��ال ثين��ك للدرا�سات
اال�سرتاتيجي��ة عم��ر �شعب��ان ف�أك��د
ا�ستحال��ة بق��اء الو�ض��ع يف غ��زة مرهون�� ًا
حلال��ة االنق�س��ام الفل�سطين��ي ،م�ش� ً
يرا
�إىل �ض��رورة دع��م �صم��ود �أه��ايل غزة من
خ�لال م�شاريع وحل��ول �إبداعي��ة مبتكرة
وف��ق �إمكان��ات الواقع الغزي مث��ل م�شاريع
الطاقة املتج��ددة واال�ست�ص�لاح الزراعي
والرثوة ال�سمكية.
يف ح�ين ر�أى املتخ�ص���ص يف ال�ش���أن
االقت�ص��ادي �أ�سام��ة نوف��ل �أن حكوم��ة
التواف��ق تته��رب م��ن ب�س��ط نفوذه��ا على
غ��زة ،هروب�� ًا م��ن م�سئولياته��ا يف حتم��ل
نفق��ات غ��زة و�إيج��اد حل��ول عاجل��ة
مل�شكالته��ا االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة،
مطالب ًا بالبحث ع��ن متويل عربي لرعاية
عملي��ة امل�صاحل��ة و�ض��رورة العم��ل عل��ى
تخفي���ض الر�س��وم احلكومي��ة للتخفي��ف
عن كاه��ل املواطن الغ��زي والتعامل برفق
م��ع ظاه��رة تع�ثر �س��داد التج��ار ورج��ال
الأعمال لذممهم املالية.

تمهيداً لالنفجار
من جهته طالب اخلبري املايل واالقت�صادي
�أمني �أبو عي�شة فطالب باالهتمام بالقطاع
الزراعي م�شددا على �أهمية ربط التمويل
الأجنب��ي ب�أه��داف وطني��ة فل�سطيني��ة
ورف���ض التموي��ل ال��ذي يتعار���ض م��ع
الأهداف التنموية الفل�سطينية.

�أم��ا رئي���س �شبك��ة املنظم��ات الأهلي��ة يف
قط��اع غ��زة حم�س��ن �أب��و رم�ض��ان فح��ذر
م��ن �أن اجتماع��ات ال�سلط��ة الفل�سطينية
الأخ�يرة م��ع االحت�لال عمق��ت م��ن
التبعي��ة االقت�صادي��ة الفل�سطيني��ة
لدول��ة االحتالل نافيا وج��ود �شراكة بني
احلكومة الفل�سطينية وامل�ؤ�س�سات الأهلية
املحلية.
واق�ترح �أب��و رم�ض��ان ت�شكي��ل هيئ��ة فنية
وطنية من خرباء وخمت�صني لو�ضع خطة
تدعم خمتل��ف القطاعات االقت�صادية يف
غزة ،م�ضيف�� ًا �ضرورة البحث عن حتالفات
عربي��ة جديدة تدع��م امل�صاحلة وخا�صة
مع دولة م�صر ال�شقيقة ،داعيا �إىل البحث
ع��ن بدائ��ل �إغاثي��ة عاجل��ة لتخفي��ف
الأزم��ة االقت�صادي��ة ع��ن املواطن�ين يف
غ��زة .ب��دوره ح��ذر �أ�ست��اذ االقت�ص��اد يف
جامعة الأزهر �سمري �أبو مدللة من انفجار
الأو�ض��اع �إذا ا�ستم��رت الأزم��ة الراهن��ة
 ،مطالب�� ًا امل�ؤ�س�س��ات الأهلي��ة يف ال�ضف��ة
م��ن احت��ادات ونقاب��ات وغريه��ا ب�ضرورة
التح��رك العاج��ل لإغاثة غ��زة وت�شكيل
ق��وى �ضغ��ط عل��ى ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة
لإيقاف �إجراءاتها بحق �أهايل غزة.
و�أو�ض��ح �أب��و مدلل��ة �أن ن�سب��ة غ��زة م��ن
الإنف��اق احلكوم��ي ال تتج��اوز 27%
مقارن��ة ب�إيرادات غزة يف خزينة ال�سلطة
الفل�سطيني��ة على مدار �سن��وات االنق�سام
الت��ي قارب��ت م��ن  18ملي��ار دوالر مطالب ًا
حكوم��ة احلم��د اهلل ع��دم رب��ط م�س�أل��ة
متكينها بفر�ض عقوبات على غزة.
م��ن ناحيت��ه طال��ب �أ�ست��اذ االقت�ص��اد يف

جامع��ة الأزه��ر حمم��ود �ص�برة بتحيي��د
اخلدم��ات الأ�سا�سية للمواطن الفل�سطيني
عن االنق�س��ام الفل�سطيني و�ضرورة تفعيل
هي��اكل املجتم��ع امل��دين للقي��ام بدوره��ا
االقت�ص��ادي و�ض��رورة �إع��ادة ترتي��ب
الأولوي��ات التنموي��ة الوطني��ة وتعزي��ز
فك��ر ال�شراك��ة االقت�صادي��ة يف ُبعده��ا
ال��دويل بد ًال م��ن الفك��ر الإغاث��ي م�ؤكد ًا
�أن التوج��ه نح��و البع��د العرب��ي وخا�صة
م�صر ال�شقيقة يتطل��ب اتفاقيات قانونية
ور�سمية وا�ضحة.
كم��ا رف���ض �ص�برة مب��د�أ املحا�ص�ص��ة
اجلغرافية الت��ي تعتمدها حكومة احلمد
اهلل يف �سيا�ساته��ا جت��اه غ��زة ،معت�برا �أن
غ��زة كمنطقة مهم�شة بحاج��ة ما�سة �إىل
تركي��ز االهتم��ام احلكوم��ي االقت�ص��ادي
عليها دون حما�ص�صة.
كم��ا دع��ا �أ�ست��اذ االقت�ص��اد يف جامع��ة
الأزهر معني رج��ب �إىل التم�سك بالوحدة
الوطني��ة عل��ى �أ�س���س ال�شراك��ة ولي���س
التمك�ين م��ن ط��رف واح��د ،م�ؤك��د ًا عل��ى
�ض��رورة �أن ت�سع��ى اجله��ات الأهلي��ة
واحلكومي��ة يف غ��زة نح��و التخفي��ف عن
كاهل املواطن يف غزة ودعم �صموده.
ويف خت��ام املداخالت ت�س��اءل رئي�س معهد
فل�سط�ين للدرا�س��ات اال�سرتاتيجي��ة �إي��اد
ال�شوربج��ي ح��ول �إمكانية �إن�ش��اء املبادرة
�إىل �إن�ش��اء �صن��دوق ت�شغي��ل �إغاث��ي وفق
م�ساهم��ات جمتمعي��ة حملي��ة تب��ادر فيه
�ش��ركات وم�ؤ�س�س��ات وقطاع��ات حكومي��ة
من غزة به��دف التخفيف من حدة الأزمة
االقت�صادية التي متر بها غزة.
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"أسعد فقيرًا"  ..ألوان تنعش الحياة في بيوت المستورين بغزة
غزة  -الر�أي � -آالء النمر
"حب��ة عل��ى حب��ة ت�س��اوي مون��ة بي��ت
فق�ير" ،عل��ى ه��ذا الأ�سا���س ت�س�ير الفكرة
اخلريي��ة اجلدي��دة لإنعا���ش الأ�س��ر
امل�ست��ورة و�إي�صال ما يلزمه��ا من طعام �إىل
حجرة بيوتهم امل�ستهدفة ،ر�أ�س مال جناح
امل�ش��روع الب�سي��ط مبكونات��ه ال��ذي يق��وم
على عوام النا�س هو �شحذ الهمم دون بذل
جمهود كبري يف العطاء.
هنا �سل��ة كبرية ت�ستن��د �إىل جانب ب�سطة
�أح��د الباع��ة كتب عليه��ا "ت�ص��دق بحبة
خ�ض��رة لت�سع��د بها فق�يرا" ،فم��ا �أن يغادر
�صاح��ب امل�شرتي��ات حت��ى تلفت��ه الكلمات
في��ودع بداخلها م��ا ا�ستطاع ،حت��ى لو كان
م��ار ًا ع�بر ذات الطري��ق تلفت��ه العب��ارة
الق�صرية فيعود �إليه��ا حام ًال ق�سمة ال�سلة
املفتوحة.
ال تنتق���ص احلب��ات القليل��ة م��ن مي��زان
عم��وم �أكيا���س ال�س��وق املمتلئ��ة ب�أن��واع
اخل�ض��روات وامل�شرتي��ات الأخ��رى ،فم��ا

يفعل��ه ع��وام النا���س بتق��دمي �صدقاته��م
دون �إجبارهم ما ه��و �إال نابع من دواخلهم
و�إميانه��م العمي��ق ب�ض��رورة التكاف��ل يف
�أ�ضيق الأوقات و�أ�شدها �سوءا.
تتكاث��ف احلم�لات اخلريي��ة وت��زداد
�أفكاره��ا جت��دد ًا ،فم��ع ازدي��اد الأزم��ات
تك�ثر الأفكار التي ترى نور جناحها لأجل
ذات اله��دف ،فتنت�ش��ر املب��ادرات اخلا�ص��ة
والعام��ة وتل��ك الت��ي يتبناه��ا ع��دد م��ن
امل�ؤ�س�سات اخلريية ،وتتكاتف للدفع ب�أكرث
ق��در ممك��ن نح��و �إف�ش��ال �سيا�س��ة التجوع
واملحا�صرين
ال��ذي يعمل عليها االحت�لال
ِ
لقطاع غزة.
ومع تلك احلملة التي بد�أت قبل �أ�سبوعني
عك�ست ما جنت��ه ال�سالل اخلريية املوزعة
يف �س��وق ح��ي الرحم��ة ،و�س��ط خمي��م
الن�ص�يرات نحو م��ا يقارب املئ��ة وخم�سني
عائلة ،يف فرتة ق�ص�يرة جد ًا معتمدة على
طريقة ال�سالل املفتوحة.
يا�سر عبد الرحمن نائب رئي�س جلنة حي

الرحم��ة اخلريية التي تعمل على م�شاريع
�إغاثي��ة ،حيث يق��ول" :الأمر الذي دفعنا
لإط�لاق جمموع��ة من امل�شاري��ع اخلريية،
ملرورن��ا ببع���ض الأ�سر الت��ي ال متتلك قوت
يومه��ا وال متتل��ك �أجرة الطري��ق لأبنائها
الذاهبني �إىل اجلامعات يوميا".
يتاب��ع عب��د الرحم��ن قول��ه" :و�ضعن��ا
�صن��دوق يدع��و �إىل التكاف��ل وامل���ؤازرة
واملحب��ة وفت��ح �أب��واب اخلري ب�ين النا�س،
ف��كل م�ش�تري ي�ض��ع حب��ة م��ن اخل�ض��ار،
وجمم��وع م��ا مت و�ضع��ه يف ال�صن��دوق يتم
توزيع��ه مبا�ش��رة عل��ى الأ�س��ر الفق�يرة
الت��ي تت�صدر �سجالت احل��االت الإن�سانية
وتخ�ض��ع ملعايري تق��دمي امل�ساعدات ،ونحن
�سع��داء جدا �أننا ا�ستطعن��ا تقدمي ال�شيء
الب�سيط ملعظم �سكان �أهل احلي".
ويق��ول عب��د الرحم��ن �إن ال�سل��ة املوزعة
عل��ى الأ�سر املحتاجة تكفيه��م ملدة �أ�سبوع
كامل دون حاجته��م لأ�شياء �أخرى تخ�ص
طه��ي الطع��ام يف املن��زل ،منوه��ا �إىل �أن

احلمل��ة لن تتوقف لطامل��ا �أنها تعتمد على
ال�صنادي��ق املوزع��ة املفتوح��ة دون �إجبار
النا�س على و�ضع احلبات".
"من �إن�سان ب�سيط �إىل �آخر فقري حمتاج"
به��ذه املب��ادرة الناجح��ة الت��ي ع�بر عنها
�أمين الهور ع�ضو جلنة حي الرحمة و�أحد
منظمي مبادرة "�أ�سعد فق�يرا" ،والتي ر�أت
الن��ور والنجاح بفعل ع��دم اعتمادها على
الدع��م املايل م��ن الأ�س��ر املكتفي��ة مادي ًا،
فهي ترتك��ز على عوام النا���س بب�ساطتهم
وب�ساطة دخلهم و�أو�ضاعهم
ه��ذه الأف��كار هي الت��ي ت�ستطي��ع �أن ت�صل
ل��كل ب���ؤرة ول��كل حمت��اج ول��كل متعف��ف
دون �أن ي�س���أل �أح��د ًا ،مذك��ر ًا �أن احلمالت
الب�سيطة هي االكرث دميومة وا�ستمرارية
وفاعلي��ة وتكون يف حالة دحرجة �إىل �أن
تكرب وت�صري �أكرث �شيوعا.
وق��ال اله��ور �إن امل�ش��روع �سيك�بر من خالل
�إم��داده باملزي��د م��ن الأف��كار ال�شعبي��ة
الب�سيط��ة والت��ي تنع���ش بي��وت الفق��راء

وتعفه��م عن �س�ؤال الطع��ام وال�شراب ،وهو
م�شروع مقاي�ضة الأ�سر الفقرية.
و�سيك��ون امل�ش��روع املقبل عب��ارة عن بقالة
كب�يرة حت��وي م��واد متويني��ة م��ن �شت��ى
الأ�ش��كال والأن��واع ،وي�أت��ي الفق�ير بدوره
بو�ض��ع الأ�شي��اء الت��ي ال ي�ستخدمه��ا وال
ينتف��ع من وجودها يف بيته وي�أخذ مقابلها
م��ا يحتاجه يف بيت��ه من م��واد وم�شرتيات
�أخرى.
و�سيك��ون امل�ش��روع �ضم��ن مب��د�أ "خ��ود
و�أعط��ي" م��ن منطل��ق �إف��ادة اجلمي��ع
وانعكا���س الفائ��دة على املحت��اج وال�سائل
واملح��روم ،وبذل��ك ي�ضم��ن القائم��ون
عل��ى احلم�لات �إنعا���ش الكثري م��ن البيوت
امل�ست��ورة ،حيث يف امل�شروع نوع من التعفف
وع��دم اخلجل م��ن طلب احلاج��ة البديلة
مقاب��ل �سلعة �أخرى ،و�أخ��ذ �سلعة تنموية
و�أ�صب��ح به��ذه الطريقة بتخفي���ض �صورة
الفق��ر وتقلي���ص م�شاه��د احلاج��ة لأك�ثر
الأ�شياء ح�سا�سية.
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بيوم المرأة " ..األسرى" :االحتالل يواصل اغتيال حقوق األسيرات

غزة -الر�أي
�أك��دت وزارة �ش���ؤون الأ�س��رى واملحررین،
يف تقری��ر �أ�صدرته  ،مبنا�سب��ة یوم املر�أة
العامل��ي وال��ذي ي�ص��ادف غ��دا اخلمي���س
الثام��ن م��ن �آذار� ،أن �سلط��ات االحت�لال
الإ�سرائيل��ي ال تت��ورع ذرع�� ًا يف انته��اك
حق��وق امل��ر�أة الفل�سطینی��ة واغتی��ال
حقوقه��ا الإن�ساني��ة من خ�لال املمار�سات
القمعی��ة الت��ي تنتهجه��ا يف التعام��ل م��ع
اال�سريات الفل�سطينيات.
وبین��ت ال��وزارة �أن االحت�لال مت اعتقال

من��ذ الع��ام 1967م��ا �أك�ثر م��ن � 15ألف
ام��ر�أة فل�سطینی��ة يف ظ��روف �سیئ��ة
للغای��ة ،میار���س بحقه��م �أق�س��ى و�أب�ش��ع
�أن��واع التعذی��ب اجل�س��دى والنف�س��ي،
حی��ث یتعر�ض��ن بنی احل�ین والآخ��ر �إىل
اعت��داءات وح�شی��ة �س��واء بالإی��ذاء
اللفظ��ي اخلاد���ش للحی��اء �أو االعت��داء
اجل�سدى م��ن قبل ال�سجین��ات اجلنائیات
الإ�سرائیلی��ات ،وال يف�صله��ن ع��ن ق�س��م
اجلنائي��ات �سواء ب��اب بال�ستیك��ي ،حيث
ي�ضط��ررن ل�سم��اع ال�شتائ��م البذيئ��ة

قرية الدرباشية المهجرة
قضاء صفد
الدربا�شي��ة قري��ة فل�سطيني��ة تق��ع �إىل
ال�شم��ال ال�شرق��ي م��ن مدين��ة �صف��د عل��ى
الط��رف ال�شرق��ي ل�سه��ل احلول��ة  .و�أق��رب
قري��ة �إليه��ا ه��ي ” قري��ة غراب��ة* ،و�إىل
اجلنوب منها تقع خربة عني التينة
ن�ش�أت الدربا�شية التي تبلغ م�ساحتها ع�شرة
دومنات يف �أ�سفل احلاف��ة الغربية ملرتفعات
اجلوالن املطلة على بحرية احلولة .وامتدت
املب��اين ب�ش��كل ط��ويل �شم��ايل –جنوب��ي مع
امت��داد احل��دود الفل�سطيني��ة – ال�سوري��ة،
وكانت مبعرثة وغري منتظمة.
م�ساح��ة �أرا�ض��ي الدربا�ش��ة  2.883دومن�� ًا
منها  15دومن ًا للطرق والأودية.
وقد قامت يف �أرا�ضيها زراعة احلبوب وبع�ض
اخل�ض��ر الف�صلي��ة ،وخا�صة البواك�ير ،نظر ًا
ل��دفء املنطق��ة .وكانت ه��ذه البواكري مورد
دخل �أ�سا�سي ًا ل�سكان القرية.
بل��غ ع��دد �س��كان القري��ة الع��رب ح�س��ب
تقدي��رات ع��ام  1945قراب��ة  310دم��رت
وهجر �سكانها يف عام .1948
منازلهم ُ

وال�ص��راخ املزع��ج والطّ رق عل��ى الأبواب
والنوافذ.
و�أ�شارت الوزارة �إىل �أن �سلطات االحتالل
وا�صل��ت خ�لال الع��ام احل��ايل حمل��ة
اعتقاالت طالت الع�شرات من الن�ساء دون
مراعاة للحالة الإن�سانية التي تتمتع بها
امل��ر�أة ،مث��ال اال�سرية ا�س��راء اجلعابي�ص
الت��ي تعاين م��ن ح��روق فى كاف��ة انحاء
ج�سده��ا ومل يت��م مراع��اة ظروفه��ا،
وتعر���ض الكث�یر غريه��ا م��ن الن�س��اء
املعتقالت العتداءات وح�شیة �أمام ذويها،

كالأ�سرية القا�صر عهد التميمي التى تبلغ
من العمر  16عاما ،وهي خمالفة وا�ضحة
لكاف��ة القوانني واالعراف الدولية ب�ش�أن
اعتق��ال االطف��ال ،ومنه��ن م��ن عای�ش��ن
ظ��روف حتقیق ج�سدی��ة ونف�سیة �صعبة،
ومنهن من يتعر�ض��ن للعزل االنفرادي ،يف
زنازين �ضيقة ومعتمة وقذرة.
ویقب��ع حالی�� ًا � 63أ�س�یرة داخ��ل �سج��ن
"ه�ش��ارون والدام��ون" بينه��ن �أمه��ات
مري�ض��ات و 10قا�ص��رات و 8جريح��ات
وتعترب الأ�س�یرة يا�سمني �شعبان من �أقدم

إعداد  /فلسطين عبد الكريم :

الأ�س�يرات ،حیث تق�ضى حكما بال�سجن 5
�سنوات وهي معتقلة منذ عام .2014
وطالبت ال��وزارة املن��دوب ال�سامي وكافة
امل�ؤ�س�س��ات الدولي��ة الت��ي ترع��ي حقوق
امل��ر�أة ب�ض��رورة حما�سب��ة االحتالل على
جرائمه��ا الت��ي ترتك��ب بح��ق اال�سريات
ب�ش��كل يومي و�ض��رورة التح��رك العاجل
من �أجل �إنقاذهم وتقدمي قادة االحتالل
�إىل حمكم��ة اجلناي��ات الدولي��ة وني��ل
حق��وق امل��ر�أة العادل��ة وف��ق الق��رارات
الدولية.

تقرير
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االحتالل يبتلع الضفة والقدس باالستيطان
القد�س املحتلة -الر�أي
�أف��اد تقري��ر توثيق��ي �ص��ادر ع��ن املكت��ب
الوطن��ي للدف��اع ع��ن الأر���ض ومقاوم��ة
اال�ستيط��ان الي��وم االح��د ،ع��ن ا�ستغالل
حكوم��ة االحت�لال "الإ�سرائيل��ي"
موق��ف الإدارة الأمريكي��ة م��ن ن�شاطاتها
اال�ستيطاني��ة لتعمي��ق م�ص��ادرة الأرا�ضي
الفل�سطينية وتنفي�ش م�شاريع ا�ستيطانية
بالقد�س وال�ضفة عرب حيل ق�ضائية.
وب�ين التقري��ر �أن م��ن �ضم��ن خمطط��ات
حكوم��ة االحتالل واال�ستيط��ان الرامية
البت�لاع ال�ضف��ة الغربي��ة وتثبي��ت
دعائ��م االحت�لال وت�شري��ع اال�ستيط��ان،
�أق��رت اللجن��ة الوزاري��ة "اال�سرائيلية"
للت�شري��ع مق�ترح القان��ون الّ��ذي ب��ادرت
�إلي��ه وزي��رة الق�ضاء م��ن البي��ت اليهودي
�أييليت �شكيد ،والّ��ذي ين�ص على م�صادرة
�صالحي��ات املحكم��ة العلي��ا النظ��ر يف
التما�س��ات الفل�سطيني�ين يف الأرا�ض��ي
الفل�سطيني��ة املحتل��ة ع��ام  ،1967ونقل
هذه ال�صالحي��ات الق�ضائية اىل املحكمة
املركزية الإدارية يف القد�س.
وح�س��ب التقري��ر ،ف���إن املق�ترح ي�أت��ي يف
�سي��اق م�شاري��ع القوان�ين الّت��ي تب��ادر لها
الوزي��رة �شكي��د وحكوم��ة امل�ستوطنني من
�أجل تقوي�ض �أية �إمكانية لال�ستئناف على

قرارات االحت�لال وت�أخري تنفيذها ،ومن
�أج��ل ت�سريع تنفيذ �سيا�س��ات اال�ستيطان
الّت��ي يتبناه��ا ح��زب البي��ت اليه��ودي
وحكومة اليمني املتطرف "الإ�سرائيلية".
وم��ن الناحي��ة العملي��ة ،ف���إن نق��ل
ال�صالحي��ات ملحكم��ة �إداري��ة �سيعي��ق
الإج��راءات الق�ضائي��ة الّت��ي تتعل��ق
بالفل�سطيني�ين و�سي���ؤدي اىل �إطال��ة
الفرتة الزمني��ة للإج��راءات يف املحكمة
�سي�صع��ب عليه��م متابع��ة ق�ضاياه��م
مم��ا ّ
�أكرث م��ن ال�صعوبة املوج��ودة �أ�صلاً اليوم،
�سي�س��رع م��ن تطبي��ق خمطط��ات
بالت��ايل
ّ
اال�ستي�لاء عل��ى الأرا�ض��ي الفل�سطيني��ة
من خ�لال "�شرعنة" الب���ؤر اال�ستيطانية
الع�شوائي��ة وت�سهي��ل م�ص��ادرة الأرا�ض��ي
الفل�سطينية اخلا�صة.
وكانت الوزيرة �شكيد قد �سئلت يف مقابلة
�أجرته��ا معه��ا �صحيف��ة وا�شنط��ن بو�س��ت
م��ا �إذا كان��ت تعتق��د �أن الوق��ت ق��د حان
لتطبي��ق ال�سي��ادة "الإ�سرائيلي��ة" عل��ى
الأرا�ض��ي الفل�سطيني��ة كامل��ة ف�أجابت:
"نع��م بالت�أكي��د ،املنطق��ة  Bمنح��ت
تن�سي��ق �أمن��ي م�ش�ترك م��ع "�إ�سرائي��ل"،
ولك��ن يف املنطق��ة  Cهن��اك ن�ص��ف مليون
"�إ�سرائيلي" و� 100ألف فل�سطيني".
و�أ�ضاف��ت "�أعتق��د �أن��ه ينبغ��ي لن��ا �أن

نطب��ق القان��ون "الإ�سرائيل��ي" عل��ى هذه
املنطق��ة” .و�أ�ضاف��ت“ :م��ا �سيح��دث ه��و
تطبي��ق القانون "الإ�سرائيلي" يف املنطقة
 ،Cو�س��وف تكون املناط��ق  Aو  Bجزء ًا
من احت��اد كونف��درايل م��ع الأردن وغزة،
�أعتق��د �أن �أي ح��ل الي��وم يحت��اج �إىل �أن
يكون ج��زء ًا من احلل��ول الإقليمي��ة� ،إنها
لي�ست م�شكلة "�إ�سرائيل" فقط".
وتابع��ت" :املنطق��ة  Aو  Bوغ��زة
�سي�صبحون جزء ًا من الأردن".
و�أ�ش��ار التقرير يف ال�سي��اق� ،إىل �أن رئي�س
احلكوم��ة بنيام�ين نتنياه��و ،يح��اول
ا�سرت�ضاء اجلمهور اليميني وب�شكل خا�ص
جمه��ور امل�ستوطن�ين م��ن خ�لال ت�سري��ع
املخطط��ات اال�ستيطاني��ة ،واال�ستجاب��ة
ملطالبه��م ع�بر اال�ستي�لاء عل��ى مزيد من
الأر�ض الفل�سطينية وتهويدها.
وب�ّي�نّ �أن نتنياه��و �أو�ض��ح خ�لال اجتم��اع
ل��وزراء الليك��ود ع��ن وج��ود خمط��ط
ا�ستيط��اين جدي��د لبن��اء �أك�ثر م��ن ٨٠٠
وح��دة ا�ستيطاني��ة يف م�ستوطن��ة "ه��ار
براخ��ا" جن��وب مدين��ة نابل���س ،وحتويل
امل�ستوطن��ة املذك��ورة اىل مدين��ة
ا�ستيطانية.
وي�أت��ي ذل��ك يف وق��ت �صادق��ت حكوم��ة
االحت�لال عل��ى بن��اء  350وح��دة

ا�ستيطاني��ة يف �إط��ار جتم��ع "غو���ش
عت�صي��ون" اال�ستيطاين املقام على �أرا�ضي
املواطن�ين الفل�سطيني�ين جنوب��ي مدينة
بي��ت حل��م متهي��دً ا لنق��ل  13عائل��ة م��ن
م�ستوطني ب�ؤرة "نتيف ه�أفوت" القريبة؛
ليج��ري ت�سكينه��م يف منطق��ة قريبة من
م�ستوطن��ة "اليع��ازر" يف جتم��ع "غو���ش
عت�صيون" اال�ستيطاين.
ويف تط��ور جدي��د ،لف��ت التقري��ر �إىل
م��ا ك�شف��ه "ي���ؤاب غالي��ت" وزي��ر البن��اء
واال�س��كان "اال�سرائيل��ي" ،م��ن خمططات
ا�ستيطاني��ة ملعاجلة ما �أ�سم��اه االكتظاظ
يف القد�س.
وح�س��ب الوزي��ر ،ف���إن ح�ساب��ات وزارت��ه
ت�شري �إىل حاجة املدينة اىل مليون وحدة
ا�ستيطانية جديدة خ�لال الع�شرين عام ًا
القادمة".
وتخط��ط ال��وزارة لإقام��ة خم�س��ة �آالف
وح��دة �سكني��ة عل��ى التل��ة البي�ض��اء
جن��وب غرب القد���س و�سبعة �آالف وحدة
جدي��دة يف املنطق��ة ال�صناعية يف قلنديا
«عط��روت» ،و�أل��ف وح��دة يف م�ستوطن��ة
"ب�سغات زئي��ف" وتعترب هذه املخططات
الرئي�سة ،فيم��ا ي�ضاف �إليها بناء �أكرث من
�ألف��ي وح��دة �سكنية يف جبع��ات همطو�س
على ارا�ضي بيت �صفافا.

ووفق��ا ملخطط��ات ال��وزارة م��ن املمك��ن
م�ضاعف��ة ع��دد امل�ستوطن�ين يف بع���ض
املناط��ق كحي القطمون يف غربي القد�س،
�إذ بالإم��كان �إقام��ة �ست��ة �آالف وح��دة
�سكني��ة يف املكان ال��ذي توجد في��ه اليوم
�ألفا وحدة فقط.
يف الوقت نف�سه� ،صادق��ت اللجنة املحلية
للتنظي��م والبن��اء يف القد���س عل��ى �إيداع
خمط��ط قدمت��ه البلدي��ة لإطال��ة "نف��ق
اجلي���ش" الذي ميتد ق��رب �أ�س��وار البلدة
القدمية يف القد�س ب�إجتاه ال�شمال.
وي�شتمل املخطط على �إ�ضافة م�سار جديد
يف النفق القائم و�إطالته حتى الفنادق يف
منطقة مندلبوم ،ولن تتم �إطالة امل�سار يف
النف��ق ب�إجتاه اجلن��وب �إذ �سيبقى كما هو
علية اليوم.
ووفق�� ًا للمخطط ،ف�إنه قب��ل انتهاء النفق
القائم بقليل �سيتم �إيجاد تفرع له على �أن
ي�ستمر النفق اجلديد �إىل ما حتت موقف
�سي��ارات ب��اب العم��ود ومنطق��ة النخي��ل
ويتج��ه نح��و م�س��ار القطار اخلفي��ف� .أما
الهدف من �إطالة النفق فهو تخفيف حدة
اكتظ��اظ حركة ال�س�ير يف املنطق��ة التي
ترب��ط �شمال القد���س بجنوبها والتي مير
بها �سكان القد���س ال�شرقية لدى توجههم
�إىل رام اهلل وبيت حلم.

أخبار
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"قسوة األزمات" شماعة الضعفاء لتبرير االنتحار
غزة -الر�أي -عبد اهلل كر�سوع
تعددت الوج��وه وال�سبيل املوت واحد ،
فه��ذا يطعن بنف�سه ب�سكني و�آخر يعلق
نف�س��ه على حبل امل�شنق��ة ليتخل�ص من
حياة ي�أ�س من تفا�صيلها  ،و�آخر ي�شرب
�سم فئ��ران ليتخل�ص م��ن �ضنك احلياة
الت��ي ال يرى بها ف�سحة ملزيد من الأمل
ل�شح��ن همت��ه ،والعدي��د م��ن احل��االت
والق�ص���ص الت��ي ال انته��اء له��ا و�ضعت
احل�ص��ار و�ضيق احلي��اة �ش ّماعة �أ�سباب
انتحاره��م ,مع التغبي���ش على تفا�صيل
حياتي��ة رمب��ا تك��ون ال�سب��ب الأ�سا�س
وراء االنتحار .
هو الواقع املرير الذي يحياه املواطنني
نتيج��ة احل�ص��ار املفرو���ض عليه��م من
كل جان��ب من��ذ ع�ش��ر �أع��وام ،زاد فيها
ال�ضن��ك والفق��ر ،ولك��ن ه��ذا الواق��ع
ال ي�برر له��م الإق��دام عل��ى االنتح��ار
لأن الن�ص��ر ال ي�أت��ي �إال بع��د متحي���ص
واختبار.
ولعله��ا دقائ��ق تف�ص��ل املقب��ل عل��ى
االنتح��ار على فق��دان احلي��اة ،،ونظر ًا
لغ��زارة الأخب��ار �شب��ه اليومي��ة ع��ن
�إق��دام �أحدهم على قت��ل نف�سه ،فحتى
ه��ذه اللحظ��ة ال توجد �أرق��ام ر�سمية
وال حقائ��ق و�أ�سباب تثبت ن�سبة وجود
الت��ي يعتق��د البع���ض من��ا �أنه��ا �أ�ضحت
ظاهرة .
وكان مراقب��ون وخمت�ص��ون يف عل��م
النف���س واالقت�ص��اد ،دق��وا من��ذ فرتة
ناقو���س اخلط��ر يف ظل تزاي��د حاالت

االنتح��ار يف قط��اع غ��زة ،حي��ث ت�شري
التقاري��ر احلقوقي��ة والطبي��ة �إىل �أن
هن��اك ع�ش��رات حم��اوالت االنتح��ار
�شهريا ال يتم الإف�صاح عنها.
وو�صل��ت مع��دّ الت البطال��ة ح�س��ب
املرك��زي للإح�صاء
�إح�ص��اءات اجلهاز
ّ
الفل�سطين��ي �إىل  ،43.2%فيم��ا
ّ
و�صل��ت مع��دّ الت الفق��ر �إىل ،38.8%
بينم��ا بل��غ ع��دد الذي��ن يعتا�ش��ون من
م�ساع��دات امل� ّؤ�س�س��ات الدول ّية كوكالة
الأمم املتّحدة لغوث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطين ّي�ين "الأون��روا" ،نحو مليون
ون�صف مواطن يف .2017

ماهية االنتحار
الأخ�صائية النف�سي��ة هيام �أبو الكا�س
قال��ت �إن االنتح��ار يع��رف ب�أن��ه �إقدام
الإن�سان ب�شكل متعمد و�أحيان ًا خمطط
لإنه��اء حيات��ه نتيجة ع��دم ر�ضاه عن
حيات��ه �أو معان��اة وم�شق��ة ال ي�ستطيع
التكي��ف معه��ا ،ونتيج��ة ال�ضط��راب
تفك�يره ف�إن��ه يعتق��د �أن اله��روب م��ن
امل�شكلة وت�صفية حياته هو احلل.
وبينت �أبو الكا���س يف حديثها "للر�أي"
�أن كث� ً
يرا م��ن حم��اوالت االنتح��ار ال
يق�ص��د منه��ا ال�شخ���ص ال��ذي يح��اول
االنتح��ار قت��ل نف�س��ه؛ و�إمن��ا يق�ص��د
التهدي��د ولف��ت االنتب��اه ،كالزوج��ة
حينم��ا تري��د �أن تلف��ت انتب��اه زوجها،
والأبن��اء حينم��ا يريدون لف��ت انتباه
والديه��م ،و�شخ���ص م��ا يري��د ان يلفت

انتباه �أحد يف املجتم��ع ،فهذا ال�شخ�ص
يح��اول االنتح��ار ولي���س ق�ص��ده يف
حقيقة الأمر �أن ميوت ولكنه ميوت.
وبين��ت �أن االنتح��ار احلقيق��ي ه��و
�أن يق�ص��د ال�شخ���ص فع� ً
لا االنتح��ار
وقت��ل نف�س��ه ،وه��ذه احلال��ة �أك�ثر م��ا
تك��ون و�س��ط الرجال الذي��ن بلغوا �سن
الن�ض��ج وذلك ب�سبب م�ش��اكل نف�سية �أو
اجتماعية �أو زوجية �أو مالية.
واجلدي��ر بالذك��ر ح�س��ب �أب��و الكا���س
�أن ال�شخ���ص املنتح��ر احلقيق��ي غالب�� ًا
م��ا يخط��ط لعملي��ة االنتح��ار ،وه��ذا
ال�شخ���ص كثري ًا ي�ترك ورق��ة �أو دلي ً
ال
يق��دم فيه اعتذار ًا لأهل��ه �أو �أقاربه �أو
ي�سج��ل و�صي��ة �أو ي�سج��ل م��ا عليه من
دي��ون� ،أو ي�سج��ل �أي معلوم��ات تفي��د
�أنه انتح��ر ..وي�ستخدم يف ذلك و�سيلة
قاتلة.
وقال��ت ":فمث� ً
لا الرج��ل ي�ستخ��دم
و�سيل��ة مرتبط��ة بعمل��ه �أو الو�سيل��ة
املتوف��رة يف جم��ال عمل��ه مث��ال عل��ى
ذل��ك الرجال الذين يعمل��ون يف املجال
الع�سك��ري ويحمل��ون �أ�سلح��ة فه���ؤالء
يقدم��ون على االنتح��ار بقت��ل �أنف�سهم
باط�لاق الن��ار� ،أم��ا ال�سي��دات فغالب�� ًا
ما يلج���أن لالنتح��ار ب�أخ��ذ الأدوية �أو
بتن��اول املواد الكيماوية ،وهناك طرق
�أخ��رى لالنتح��ار مثل القذف م��ن �أعلى
اجل�س��ر بال�سي��ارة وغريه��ا الكث�ير من
طرق االنتحار".
و�أك��دت على �أن الكث�ير ممن ينجون من

عملي��ات االنتحار يتم معاجلتهم نف�سي ًا
للتع��رف عل��ى اه��م امل�ش��اكل والأ�سباب
الت��ي دفعته��م للإق��دام على امل��وت من
�أجل التغلب عليها.

ال يرضى بقدره
رئي���س جلن��ة الإفت��اء يف اجلامع��ة
الإ�سالمي��ة د.ماه��ر ال�سو�س��ي �أك��د �أنّ
االنتحار حم��رم لأى �سبب من الأ�سباب
ومهم��ا كان دافع��ه ،وق��د ورد كث�ير من
الآي��ات والأحادي��ث الت��ي حت��رم قتل
النف���س� ،أو �أن ُتقتل من قب��ل �أ�شخا�ص
�آخرين ب�أي حال من الأحوال.
وع��ن حك��م االنتح��ار يف ال�ش��رع ق��ال
ال�سو�س��ي " لل��ر�أي"" :ه��و م��ن كبائ��ر
الذن��وب ،وقات��ل نف�س��ه عم��دً ا م�صريه
اخل��روج م��ن رحم��ة اهلل وال�تر ّدي يف
جهنّ��م خال��دً ا فيه��ا �أبدً ا ،ودلي��ل ذلك،
قول��ه (تع��اىل)َ " :و َ
ال َت ْق ُت ُل��و ْا �أَنفُ َ�سك ُْم
ُ��م َر ِحي ًم��ا * َو َم��ن َي ْف َعلْ
�إِنَّ اللهّ َ َكانَ ِبك ْ
َذل َ
ِ��ك ُعدْ َوا ًنا َو ُظ ْل ًما َف َ�س�� ْو َف ن ُْ�صلِيهِ َنا ًرا
ريا".
َو َكانَ َذل َِك َع َلى اللهّ ِ يَ�سِ ً
وتاب��ع  ":وم��ا ج��اء يف حدي��ث �أب��ي
هري��رة (ر�ض��ي اهلل عن��ه) ع��ن النبي
(�صل��ى اهلل علي��ه و�سلم)" :م��ن تردى
من جب��ل فقتل نف�سه فه��و يف نار جهنم
ي�تردى في��ه خالدً ا خمل��دً ا فيه��ا �أبدً ا،
ف�سمه يف
و َم��ن َّ
حت�سى �س ًّما فقت��ل نف�سه ُّ
يده يتح�ساه يف نار جهنم خالدً ا خملدً ا
فيه��ا �أب��دً ا ،و َم��ن قت��ل نف�س��ه بحديدة
فحديدت��ه يف يده يج�أ بها بطنه يف نار

جهنم خالدً ا خملدً ا فيها �أبدً ا".
وي��رى ال�سو�س��ي �أن عوام��ل ع��دة ق��د
تت�شارك يف جل��وء املرء �إىل قتل نف�سه
منتح��را ،ولكن تل��ك الأ�سباب جمتمعة
ً
تعود �إىل �سب��ب رئي�س يتمثل يف �ضعف
ال��وازع الدين��ي ل��دى امل��رء ،وتراج��ع
الإمي��ان يف نف�س��ه م��ن حي��ث الر�ض��ا
بالق�ضاء والقدر.
وب�ين �أن ال��ذي يفك��ر باالنتح��ار يظنّ
واه ًم��ا �أنه بذل��ك �سينتهي م��ن م�شاكله
و�آالم��ه ،و�سيه��رب �إىل ما دونه��ا ،الفت ًا
�إىل �أن املنتح��ر يحاول االحتجاج على
�ضيق عي�شه �أو م�شاكل تلم به من خالل
االنتحار ،قائ�ًل�اً " :وهو ما ُيظهر �ضعف
وجبن��ه يف مواجهة الواقع،
�شخ�صيت��ه ُ
وم�ش��اكل احلي��اة ،وكان حر ًّي��ا ب��ه �أن
يبحث عن ال�سبل املتاحة كافة وغريها
حلله��ا ،والعي���ش بالقدر ال��ذي ير�ضيه
�إىل حد ما على حد قوله".
وب�ين ال�سو�سي لأن املنتحر جترى عليه
غ�سل و ُيكفَّن
�أح��كام موتى امل�سلم�ين ،ف ُي َّ
وي�صلى عليه ويدفن يف مقابر امل�سلمني،
وي��ورث ماله ويرتح��م عليه ويدعى له
بالرحمة واملغفرة ،كما قال العلماء.
ودع��ا د.ال�سو�س��ي �إىل مراقب��ة اهلل
(تع��اىل) يف الأعم��ال والأق��وال
وكل �ش���أنٍ م��ن �شئ��ون احلي��اة ،مطال ًب��ا
باالهتم��ام برف��ع امل�ست��وى الدين��ي
لدى جمي��ع �أف��راد املجتم��ع ،من خالل
�إقام��ة الندوات الديني��ة� ،سواء داخل
امل�ؤ�س�سات التعليمية �أم خارجها.

أيهما أفضل لوح التقطيع الخشبي أم البالستيك؟
غزة -الر�أي
�أك��دت خب�يرة التغذي��ة رن��د
الدي�س��ي �أن ل��وح تقطي��ع
البال�ستي��ك �أف�ض��ل م��ن االلواح
اخل�شبي��ة ،الن االل��واح
الزجاجية �سهلة الك�سر ومكلفة
 ،وغري متع��ارف عليها كثريا و�إن
كانت الأف�ضل بني االلواح.
و�أ�ش��ارت �إىل �ض��رورة تنظي��ف
وغ�س��ل اخل�ض��ار قب��ل و�ضعه��ا
عل��ى ل��وح التقطي��ع ،الن الغبار
واالترب��ة عل��ى اخل�ض��ار
م��ن ال�صع��ب �إزالته��ا م��ن ل��وح
التقطيع.
وبينت �أن لوح التقطيع اخل�شبي
ال ينظف مثل اللوح البال�ستيكي،

وال ميك��ن ا�ستخ��دام �أي ن��وع من
املنظف��ات علي��ه ،بالإ�ضافة �إىل
�أن ل��وح اخل�شب يتج��رح وي�صبح
به خط��وط تعلق به��ا البكرتيا،
م�ش�يرة �إىل وج��ود �أن��واع خ�شب
مق��وى ال يخد�ش او يتجرح وهو
حقيق��ة عب��ارة ع��ن �سريامي��ك
مدهون وي�سهل تنظيفه.
ونبه��ت �إىل �ض��رورة وج��ود 4
�أل��واح تقطيع يف املطبخ ،فواحد
بالل��ون الأخ�ض��ر للخ�ض��ار،
وا�صف��ر للدج��اج ،والأحم��ر
للح��وم والأبي���ض للجبن��ة
واخلبز ،ولكن �إن كان لدينا لوح
تقطيع خ�شبي يف املنزل فيف�ضل
�أن يكون للخبز.

صور

االثنين  24جمادى اآلخرة 1439هـ  12 /مارس -آذار 2018م
Monday - 12 March 2018

Alray Newspaper

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

09

اإلعالم ) 51( :انتهاكًا بحق الصحفيين خالل فبراير المنصرم

غزة -الر�أي
�أك��دت وزارة الإع�لام �أن اعت��داءات
االحت�لال الإ�سرائيل��ي بح��ق ال�صحفي�ين
وو�سائ��ل الإع�لام الفل�سطيني��ة توا�صل��ت
خالل �شهر فرباير� /شباط .2018
وح�سب التقرير ال�شهري ،فقد �سجلت وحدة
الر�ص��د واملتابع��ة يف وزارة الإعالم �أكرث من
(  ) 56انته��اك ًا  ،حي��ث بل��غ جمموع انتهاك
احلري��ات الإعالمي��ة م��ن قب��ل االحت�لال
الإ�سرائيل��ي "  "51انته��اك ًا  ،ف��ى حني بلغت
االنتهاكات الداخلية " " 5انتهاكات .
كان �أبرزه��ا �إ�صاب��ة �أك�ثر م��ن ( )5م�ص��ور ًا
و�صحفي ًا واالعت��داء على ( )4حاالت منهم
بال�ض��رب اثناء تغطيته��م مواجهات ،تخللها
م�ص��ادرة هوي��ات واحتج��از مع��دات بلغ��ت
عدد(. )5
كم��ا �سجلت( )7حاالت اعتق��ال لل�صحفيني
ومتدي��د اعتق��ال وه��م� :أحم��د العرابي��د،
يا�سر العرابيد ،عبد املح�سن �شالدلة ،احمد
ال�صف��دي ،حمم��د عل��وان ،ب�ش��ري الطوي��ل
وهم��ام حنت���ش ،حي��ث �سجل��ت جتدي��د
ومتدي��د اعتق��ال بح��ق ال�صحف��ي هم��ام
حنت���ش للم��رة الثالث��ة ،والتمدي��د اعتقال
ال�صحافي��ة ب�ش��رى الطوي��ل للم��رة الثانية
مل��دة � 4شهور ،ومتدي��د اعتقال حممد علوان
 ،عدا ع��ن احتجاز ( )9ومنع من التغطية لـ
( )12حال��ة وا�ستدعاء( )1حالة ،واجبار
( )1حال��ة �أخ��رى عل��ى دفع غرام��ة مالية
قبل الإفراج عن��ه ،وعملية انتهاك ( )1من
قب��ل موق��ع الفي�س ب��وك حيث �أغل��ق موقع
"في���س بوك" العديد من ح�سابات عدد من
ال�صحفي�ين ون�شطاء االع�لام اجلديد حتت
حجج واهية.
ووثق��ت اللجن��ة )6( ،عملي��ات اقتح��ام
ومداهمة وحتطيم قام بها جي�ش االحتالل
ملنازل ال�صحفيني خالل اعتقالهم.
كم��ا نظ��رت املحكم��ة العلي��ا الإ�سرائيلي��ة

يف القد���س املحتل��ة يف االلتما���س ال��ذي
قدمت��ه جمعي��ة "حق��وق املواط��ن" �ض��د
�شرط��ة االحت�لال حول من��ع وعرقلة عمل
ال�صحفيني يف تغطية الأحداث التي تقع يف
حميط البلدة القدمية يف القد�س.
وفيم��ا يلي تفا�صي��ل لأهم االنته��اكات التي
مت ر�صدها:

أوال :االنتهاكات االسرائيلية
 :2-2-2018ق��وات االحت�لال متن��ع
ال�صحفيني من تغطي��ة فعالية احياء ذكرى
جم��زرة احلرم االبراهيم��ي ال�شريف والتي
دع��ت له��ا احلمل��ة الوطنية لرف��ع االغالق
عن البلدة القدمية.
 :5-2-2018اعتقل��ت ق��وات االحت�لال
ال�صحف��ي �أحم��د العرابي��د 28عام��ا ال��ذي
يعم��ل يف �إذاع��ة احلري��ة واالعت��داء عليه
بال�ض��رب ،بع��د اقتح��ام منزل��ه يف مدين��ة
رام اهلل وم�صادرة هويته ،وتدمري حمتويات
املنزل .
� :8-2-2018إ�صاب��ة م�ص��ور قن��اة الغ��د
بالر�صا���ص املطاط��ي اثناء قم��ع االحتالل
الطواقم ال�صحفية يف نابل�س.
 :8-2-2018ج��دّ د االحت�لال االعتق��ال
الإداري ّ
بح��ق الأ�س�ير ال�صحف��ي احلر همام
حنت���ش ( 26عام ًا) ،ال��ذي يق�ضي حكمه يف
�سج��ن النقب ،مل��دّ ة �ستة �شه��ور ،وذلك للم ّرة
الثالث��ة ،علم�� ًا �أ ّنه معتقل من��ذ � 15شباط/
فرباير 2017
 :8-2-2018احتج��زت الق��وات
الإ�سرائيلي��ة ،امل�ص�� ّور احل�� ّر جه��اد بركات،
م�ص�� ّور وكال��ة "الأنا�ض��ول" الرتكي��ة ه�شام
�أب��و �شق��رة ،م�ص�� ّور �صحيف��ة "احلي��اة
اجلدي��دة" ع�ص��ام الرمي��اوي ،م�ص�� ّور قن��اة
"ر�ؤيا" الأردنية حممد �شو�شة وامل�ص ّور احل ّر
حمم��د �شريت��ح ،ملنعه��م م��ن تغطي��ة فعالية

�ض��د م�ص��ادرة الأرا�ض��ي يف قري��ة املزرع��ة
الغربية قرب رام اهلل واحتجزت بطاقاتهم
ال�صحفية.
 :9-2-2018االحتالل يحتجز ال�صحفي
امل�ص��ور احلر حممود مطر ،مرت�ين بعد قمع
م�س�يرة �شعبي��ة عن��د حاجز ح��وارة جنوب
نابل�س ،ومينعه من التغطية.
 :9-2-2018ا�صاب��ة ال�صحف��ي جني��ب
ال��رازم م�ص��ور وكال��ة "ا�سو�شيت��د بر���س
بر�صا�ص��ة مطاطي��ة يف �ساع��ده خ�لال
تغطيت��ه املواجه��ات عل��ى حاجز ح��وارة يف
نابل�س.
 :9-2-2018ا�ستهدف��ت الق��وات
الإ�سرائيلي��ة ،م�ص��ور تلفزي��ون "الغ��د
العربي" من��ذر اخلطيب بر�صا�ص��ة معدنية
مغلف��ة باملط��اط �أ�صابت��ه يف �ساق��ه ،كم��ا
منع��ت الطواق��م ال�صحفي��ة م��ن تغطي��ة
املواجهات يف نابل�س.
:13-2-2018حمكم��ة االحت�لال مت��دد
اعتق��ال الناطق��ة با�س��م �شبكة ان�ين القيد
ال�صحفي��ة ب�ش��رى الطوي��ل �إداري��ا مل��دة 4
�شه��ور للم��رة الثاني��ة ،م��ع ق��رار ب���أن يكون
التمديد الأخري.
 :13-2-2018اعتقل��ت ق��وات االحتالل
الإ�سرائيل��ي ،ال�صحف��ي يا�س��ر جم��دي
العرابي��د  24عام��ا م��ن مدين��ة رام اهلل،
وال��ذي يعم��ل �صحفي�� ًا يف �إذاع��ة (�ص��وت
احلري��ة) .بعد مداهم��ة منزله يف رام اهلل.
وه��و �شقيق ال�صحفي احم��د العرابيد الذي
اعتقله قوات االحتالل بعد مداهمة منزله
قبل �أ�سبوع
 :14-2-2018ق��وات االحت�لال متن��ع
ال�صحفي�ين من تغطي��ة هدم منزل�ين �شمال
غرب اخلليل اليوم
 :14-2-2018حمكم��ة االحت�لال ت�ض��ع
مر�سوم��ا منظم��ا ح��ول تغطي��ة ال�صحفيني
للأح��داث �أينم��ا وقع��ت؛ ولي���س يف حمي��ط

البل��دة القدمي��ة فح�س��ب؛ وذل��ك باالتفاق
والت�ش��اور م��ع ال�صحافي�ين واملُلتم�س�ين
خ�لال � 3أ�شهر.وذل��ك بع��د االلتما�س الذي
قدمت��ه جمعي��ة "حق��وق املواط��ن" �ض��د
�شرط��ة االحت�لال حول من��ع وعرقلة عمل
ال�صحفيني يف تغطية الأحداث التي تقع يف
حميط البلدة القدمية يف القد�س.
وتوج��ه املحكمة �إزاء �ض��رورة و�ضع مر�سوم
ي�ؤك��د �أن ت�ص��رف ال�شرط��ة مل يك��ن �ضم��ن
تعليمات وا�ضحة وقانونية حتى الآن.
 :14-2-2018اغل��ق موق��ع التوا�ص��ل
االجتماع��ي " في�سب��وك" ح�ساب��ات تع��ود
ل�صحفي�ين ون�شطاء معروف�ين ،واال�ستهداف
�شم��ل ح�ساب��ات ملج��رد ن�شره��ا �أخب��ار
عملي��ات مالحقة ال�شهيد احم��د جرار قبل
ا�ست�شهاده.
 :15-2-2018اعتقل��ت الق��وات
الإ�سرائيلي��ة ،ال�صح��ايف يف "�شبك��ة قد���س
الإخباري��ة" عب��د املح�س��ن �شالل��دة،
واالعت��داء علي��ه بال�ض��رب بع��د اقتح��ام
منزله يف بلدة �سعري جنوب مدينة اخلليل.
� :16-2-2018إ�صاب��ة ال�صحف��ي ط��ارق
خماي�س��ة م�صور ف�ضائي��ة النجاح يف اخلليل
بقنبل��ة غ��از بركبت��ه ج��راء ا�ستهداف��ه
ب�ش��كل مبا�ش��ر ومتعمد من ق��وات االحتالل
".
| :16-2-2018ق��وات االحت�لال متن��ع
قن��اة الغ��د العرب��ي م��ن تغطي��ة م�س�يرة يف
اخلليل وتلقي القنابل ال�صوتية جتاههم.
 :17-2-2018ا�ستهدف��ت الق��وات
الإ�سرائيلي��ة ،مرا�س��ل ف�ضائي��ة "الغ��د
العرب��ي" رائ��د ال�شري��ف بقناب��ل الغاز ادت
حل��رق الغ�شي��ة اخلارجي��ة لعين��ه� ،أثن��اء
تغطيت��ه املواجهات الت��ي اندلعت يف منطقة
حلحول �شمال اخلليل.
 :18-2-2018ق��وات االحت�لال تقتح��م
منزل امل�ص��ور ال�صحفي م�صعب �شاور مرا�سل

وم�ص��ور �صحيفة "احلدث"يف مدينة اخلليل
فج��را وتفت�ش��ه وتدم��ر حمويات��ه ،دون
معرفة الأ�سباب.
 :20-2-2018االحت�لال يقتح��م للم��رة
الثاني��ة من��زل ال�صحف��ي م�صع��ب �ش��اور يف
مدين��ة اخللي��ل وتفت�ش��ه وت�سلم��ه بالغ��ا
لال�ستدعاء دون معرفة الأ�سباب.
 :21-2-2018ق��وات االحت�لال تعتق��ل
ال�صحف��ي حممد علوان وتعتدي عليه اثناء
تغطيته لفعالي��ة ت�ضامنية مع اال�سرى امام
�سجن عوفر مدينة رام اهلل.
 :22-2-2018م��ددت ق��وات االحت�لال
اال�سرائيلي اعتق��ال ال�صحفي حممد علوان
مل��دة �96ساع��ة ،وذلك بع��د اعتقال��ه اثناء
تغطيته للمواجه��ات التي وقعت امام بوابة
�سج��ن (عوف��ر) االحت�لايل غ��رب رام اهلل
ظهر �أم�س.
 :22-2-2018ارغ��ام �سلط��ات االحتالل
ال�صحف��ي حمم��د عل��وان عل��ى دف��ع غرامة
مالي��ة بقيم��ة � 2000شي��كل �شريط��ة �أن
تفرج عنه.
 :22-2-2018ق��وات االحت�لال تعت��دي
على طاقم قناة القد�س امام �سجن عوفر.
 :22-2-2018احتج��زت ق��وات
االحت�لال اال�سرائيل��ي ،طاقم��ي وكال��ة
الأنب��اء واملعلوم��ات الفل�سطيني��ة "وف��ا"،
ومكت��ب تلفزي��ون فل�سط�ين يف طوبا���س،
قرب مع�بر بي�س��ان التج��اري االحتاليل يف
الأغ��وار ال�شمالي��ة ،ومت م�ص��ادرة بطاق��ات
الهوي��ة ال�شخ�صي��ة للطاقم�ين املك��ون م��ن
�أربع��ة �أ�شخا�ص ،ثم قام��وا باحتجاز �سيارة
التلفزيون ،وطلبوا منهم القدوم �إىل املعرب.
 :24-2-2018اعتقل��ت �شرطة االحتالل
ال�صحف��ي احم��د ال�صف��دي ،كم��ا منع��ت
�إقامة حفل ع�ش��اء لل�صحفيني املقد�سيني يف
مطعم فالدلفيا الت��ي اغلقته القامة م�ؤمتر
فيه عن القد�س.

تقرير
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المرأة الفلسطينية والـ " 8آذار"...إبداع وصمود بإصرار

غزة – الر�أي
كطائ��ر "العنق��اء" ،جت��دد امل��ر�أة
الفل�سطينية م��ن �صمودها و�إ�صرارها على
البق��اء والتعاي�ش مع ظروف قا�سية ا�شبه
بعم��ق نار م�شتعلة حتول م��ن بداخلها �إىل
رماد ،فتبهر العامل يف يومها ال�سنوي الذي
يوافق الثامن من �شهر "�آذار" من كل عام.
يحتفل الع��امل ب�أ�سره بذلك اليوم مطال ًبا
ب�إن�صاف املر�أة و�س��ن القوانني التي ت�ضمن
حقوقها وتوف��ر لها حياة كرمية ت�ستطيع
م��ن خاللها ت�أدي��ة دوره��ا يف املجتمع� ،إال
�أن الواق��ع يف فل�سط�ين "ي�سب��ح" عك���س
تي��ار تل��ك املطالب��ات ب�سب��ب االحت�لال
وممار�ساته.
االعتق��ال والت�شري��د وفق��دان الأحب��ة

واحلرمان واال�ستهداف� ،صنوف من عذاب اجله��از املرك��زي للإح�ص��اء الفل�سطين��ي للمهن��ة ه��م ذك��ور مقاب��ل � 33.4%إن��اث عذابات وبطولة

تتعر�ض له الفل�سطينية يف وطنها املحتل،
جزءا من ذلك العامل
الذي ُيع��د بالت�أكيد ً
ال��ذي �ص��دع ر�ؤو�سن��ا بن��داءات الإن�صاف
للم��ر�أة� ،إال �إن كان��ت فل�سط�ين م��ن كوكب
�آخر!

إثبات للذات
الإح�صائي��ات والتقارير ال�سنوية "تب�صم
بالع�ش��رة" للمر�أة الفل�سطيني��ة ،فلم تدع
اً
جم��ال �إال و�أثبت��ت قدرته��ا عل��ى الإبداع
فيه ورفع راية النجاح يف �أعلى م�ستوياته،
فكان��ت نِع��م "الأم والأب والأخ واال�ستاذة
والطبيب��ة واملقاومة وال�شرطية ال�سائقة
 ...ووو �إلخ".

ذك��ر يف بيانات��ه اخلا�صة بع��ام � 2017أن
نح��و  10.6%م��ن الأ�س��ر الفل�سطيني��ة
تر�أ�سه��ا ن�ساء يف العام ،بواقع  11.2%يف
ال�ضفة الغربية و 9.5%يف قطاع غزة.
كما بلغت ن�سب��ة م�شاركة الإناث يف القوى
العامل��ة  19.0%من جممل الإناث يف �سن
العم��ل يف العام  2017مقارنة بـ 10.3%
يف الع��ام  ،2001وبلغ��ت ن�سب��ة م�شارك��ة
الذكور  71.2%للعام .2017
وب�ين التقري��ر �أن  21.2%م��ن �أع�ض��اء
الهيئ��ات املحلي��ة يف ال�ضف��ة الغربية هن
�إناث مقاب��ل  78.8%ذك��و ،و�أن 82.7%
م��ن الق�ض��اة ه��م ذك��ور مقاب��ل 17.3%
ان��اث ،و 66.6%م��ن املحام�ين املزاول�ين

و ،82.0%م��ن �أع�ضاء النيابة العامة هم
م��ن الرج��ال مقاب��ل  18.0%م��ن الن�ساء
خالل عام .2016
كم��ا �أن ن�سب��ة ال�سف�يرات الفل�سطيني��ات
بلغ��ت  ،5.8%و 32.3%م��ن املهند�س�ين
امل�سجل�ين يف نقاب��ة املهند�س�ين ه��ن ن�ساء،
وح��وايل  12.4%م��ن �أع�ض��اء جمل���س
الطلب��ة يف جامع��ات ال�ضف��ة الغربية هم
من الإناث.
و�أو�ضح��ت البيان��ات �أن  42.7%م��ن
املوظف�ين يف القطاع العام املدين هن �إناث،
حيث ي�شكلن (يف القطاع املدين) 11.3%
م��ن درج��ة مدير ع��ام ف�أعلى م��ن جمموع
املدراء العاميني.

وت�ش�ير التقاري��ر والإح�صائي��ات �إىل
�أن نح��و � 10آالف ام��ر�أة فل�سطيني��ة ق��د
تعر�ض��ن للتعذي��ب واالعتقال من��ذ العام
 1967م��ن ب�ين ملي��ون فل�سطين��ي جرى
ال��زج به��م يف ال�سج��ون الإ�سرائيلي��ة
وال زال��ت  62منه��ن يعان�ين يف معتق�لات
االحتالل من �ضمنهن  7قا�صرات و� 17أم.
كم��ا تع��اين  9م��ن الأ�س�يرات م��ن �إهم��ال
طب��ي متعم��د كونه��ن اعتقل��ن جريح��ات
وق��د تك��ون حال��ة الأ�س�يرة �إ�س��راء
اجلعابي���ص ال�صرخ��ة احلقيقي��ة للع��امل
للتدخ��ل ال�سري��ع والفاع��ل لإنق��اذ املر�أة
الفل�سطيني��ة املحروم��ة م��ن �أوالده��ا
و�أ�سرتها.

تقرير
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إعداد  /جمعية واعد لألسرى والمحررين

مقاطعة اإلداريين للمحاكم
“تعري” قضاء االحتالل
ّ

غزة -الر�أي
ال �ش��ك �أن االعتق��ال الإداري وب�إجم��اع
جرب هذا الن��وع من االعتقال هو
كل م��ن ّ
�أ�س��و�أ الف�ترات التي قد يق�ضيه��ا الأ�سرى
يف �سج��ون االحت�لال ،حت��ى �أن بع�ضه��م
يذهب �إىل و�صفه بالأق�سى على الإطالق
�إذا م��ا ق��ورن حت��ى بالأح��كام امل�ؤب��دة
والعالي��ة ،ذلك �أن االعتق��ال اجلائر هذا
يخ�ضع مل��زاج جهاز املخاب��رات ال�صهيوين
وانتقائه��م مئ��ات الأ�سماء الت��ي يجب �أن
تق�ض��ي فرتات حك��م �إداري��ة يف ال�سجون
ل�سنوات دون �أي تهمة.
وال �شك �أن عددا من الأ�سرى الفل�سطينيني
خا�ضوا �إ�ضرابا ع��ن الطعام لأيام طويلة
من �أجل مقاوم��ة الإداري و�أدواته ،حيث
يتالعب جه��از املخابرات مب�شاعر الأ�سري
وعائلت��ه ح�ين يت��م جتدي��د اعتقال��ه يف
ي��وم انتهاء التمديد ال�سابق ،وهكذا حتى
مي�ض��ي الأ�سري �سن��وات ويقتطع من عمره
م��ع �أطفال��ه وزوجت��ه الكث�ير م��ن الأيام
ويف ّوت املنا�سب��ات واللحظات التي حتمل
ذكري��ات ل��ن تع��اد ،كل��ه م��ن �أج��ل م��زاج
خمابراتي يهدف �إىل ك�سر �أرواح الأ�سرى

و�إراداتهم.

خطوة أولى

م�ؤخ��ر ًا جل���أ الأ�س��رى الإداري��ون يف
خط��وة موح��دة �إىل مقاطع��ة حماك��م
االحتالل التي ت�ص��در الأحكام الإدارية
دون ال�سم��اح للأ�س�ير بح�ضوره��ا �أو حتى
حم��ام عن��ه ودون وج��ود تهمة،
مرافع��ة
ٍ
على �أمل �أن ت�سهم يف رفع الظلم عن 450
�أ�سري ًا �إداريا يف ال�سجون.
ويق��ول املهند�س و�صفي قبه��ا وزير �ش�ؤون
الأ�س��رى الأ�سب��ق لـ مكتب �إع�لام الأ�سرى
ب�أن خط��وة مقاطع��ة الأ�س��رى الإداريني
ملحاك��م االحت�لال ال �شك �أنه��ا ت�ساهم يف
تخفي��ف ع��بء ه��ذا االعتق��ال اجلائ��ر،
لأن��ه م��ن مقت�ضي��ات �أن تك��ون هن��اك
عدال��ة وف��ق القان��ون ال��دويل �أن يك��ون
هن��اك ق�ض��اة وهيئ��ة دفاع ومته��م؛ ولكن
عندما ينع��دم عن�صران رئي�سيان من هذه
املنظوم��ة وهم��ا املحام��ي واملته��م وتبقى
فقط املحكمة فه��ذا �أمر غري مفهوم وغري
منطقي.
وي�ضي��ف قبه��ا ال��ذي عان��ى كذل��ك م��ن

االعتق��ال الإداري ب���أن ح��ال الأ�س��رى
الإداريني يف �سجون االحتالل كحال املثل
ال��ذي يق��ول “اذا كان غرمي��ك القا�ض��ي
فبمن ت�ستنج��د” ،مبينا ب�أن ه��ذا النظام
الق�ضائ��ي الأع��وج ي�ؤثر عل��ى م�صداقية
هذا الق�ضاء ال�صهيوين.
وي�ضي��ف ”:عندم��ا يقاط��ع الأ�س��رى
الإداري��ون املحاك��م يوجه��ون ر�سال��ة
للمجتم��ع ال��دويل ب���أن املحاك��م وهيئ��ة
الق�ض��اة ه��ي ج��زء م��ن معاناته��م ولي�س
طرفا حمايدا”.
وي�ش�ير الوزي��ر ال�ساب��ق �إىل �أن ه��ذه
اخلط��وة االحتجاجي��ة مت جتريبه��ا
م�سبق�� ًا يف �سن��وات الت�سعيني��ات وتبعه��ا
�إ�ضراب ع��ن الطعام م��ا �أدى �إىل تخفيف
وت�يرة ه��ذا االعتق��ال بح��ق الن�شط��اء
واملحرري��ن الفل�سطيني�ين حت��ى اندلع��ت
انتفا�ض��ة الأق�ص��ى والت��ي ع��اد فيه��ا
االحت�لال ال�ستخ��دام �سيا�س��ة االعتقال
الإداري.
وي�ص��ف قبها ه��ذه اخلط��وة ب�أنه��ا متيط
اللث��ام ع��ن عن�صري��ة حماك��م االحتالل
وميكن البناء عليها م�ستقب ًال �إن مل حتقق

مقاطعة املحاكم ثمارها ب�أن يتم تخفي�ض
�سق��ف االعتق��ال الإداري �أو حتدي��ده
ب�أ�شه��ر معين��ة ،الفت��ا �إىل �أن االحت�لال
�إن ا�ستم��ر يف �سيا�س��ة ع��دم توجي��ه تهم
للمعتقل�ين الإداري�ين واعتقاله��م عل��ى
�أ�سا���س ما ي�سمى بامللف ال�سري ف�أنه ميكن
�أن تتب��ع ه��ذه اخلط��وة خط��وات �أخ��رى
احتجاجي��ة مث��ل الإ�ض��راب ع��ن الطعام
كما حدث قبل �سنوات.
و�أع��رب ع��ن توقع��ه ب���أن ال يخ�ض��ع
االحت�لال لق�ضي��ة مقاطع��ة املحاك��م
وبالت��ايل الأج��در �أن تتبعه��ا خط��وات
�أخرى كي حتقق هدفها.

قانونيا ..معنوية فقط
ب��دوره ي��رى املحامي حمم��ود احللبي ب�أن
ه��ذه اخلط��وة ال تخرج ع��ن �إط��ار كونها
معنوية فق��ط ،حيث يح��اول الأ�سرى من
خاللها لفت �أنظار العامل �إىل امل�أ�ساة التي
يعي�شونها جراء االعتقال الإداري.
ويق��ول املحام��ي ال��ذي خا���ض جترب��ة
طويلة يف املحاك��م الع�سكرية ال�صهيونية
ل��ـ مكتب �إع�لام الأ�سرى �إنه م��ن الناحية

القانوني��ة ال يوج��د لهذه اخلط��وة ت�أثري
عل��ى املحاكم لأن الأخرية لي�ست �صاحبة
القرار يف االعتق��االت الإدارية بل الذي
ي�صدره��ا هو القائد الع�سكري ،مبينا بانه
بن��اء على حاالت كث�يرة م�ؤخ��ر ًا لأ�سرى
�إداري�ين قاطع��وا املحاك��م ب�ش��كل ف��ردي
ف���إن الق�ض��اة �صادقوا م��رات عديدة على
جتديد اعتقالهم الإداري.
وي�ش�ير �إىل �أن اخلط��وة معنوي��ة لف�ض��ح
�سيا�سة االحت�لال و�أن االعتقال الإداري
ملف �سري وغ�ير مك�شوف ال يجوز للأ�سري
واملحام��ي االط�لاع علي��ه ،وه��ي خط��وة
تثب��ت للعامل �أن��ه رغم عدم ح�ض��ور �أحد
للرتاف��ع ع��ن الأ�سري ف���إن املحكم��ة قامت
بامل�صادق��ة علي��ه دون وج��ود ا�ستئن��اف
عليه.
وي�ضيف ”:اخلط��وة تقول �أمام العامل �إن
هن��اك معتقل�ين ب�ش��كل غري قان��وين دون
لوائ��ح اته��ام ودون حمام�ين ،ولك��ن ع��ن
نتائجها وب�صراحة قد تكون عك�سية لأن
املحاك��م �أحيانا كانت تق��رر حتديد فرتة
االعتق��ال الإداري ،ولكنه��ا �أحيان قليلة
�أن تتدخل يف ذلك”.

األخــيرة
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غزة ت�شهد  3651مولود ًا
جديد ًا خالل فرباير
غزة -الر�أي
�شهد قطاع غزة ،خالل �شهر فرباير � /شباط املا�ضي  3651مولود ًا
جديد ًا ،باملقاب��ل �سجلت مكاتب الأحوال املدنية 302حالة تبليغ
عن وفاة خالل ال�شهر ذاته يف حمافظات قطاع غزة.
هذا و�أظهرت الإح�صائية �أن  51%من مواليد فرباير ذكور ،بواقع
1861مولود ذكر ،مقابل � 49%إناث بواقع  1790مولود �أُنثى.
و�أ�ش��ارت الأحوال املدني��ة مبديرية داخلية غ��زة �إىل � َّأن مكاتبها
�سجل��ت خالل فرباي��ر املا�ضي  1323مول��ود ًا جدي��د ًا؛ فيما �سجَّ ل
مكتبي داخلية خانيون�س 718مولود ًا.
كما �سجلت مكاتب داخلية ال�شمال خالل ال�شهر ذاته 654مولوداً،
ومكاتب الأحوال املدنية بداخلية الو�سطى  513مواليد جُ دد ،يف
حني �سجل��ت الأحوال املدنية مبديرية داخلي��ة رفح  443مولود ًا
جديد ًا.
�إىل ذل��ك� ،أف��ادت الأحوال املدنية �أن مكاتبه��ا يف حمافظات قطاع
غزة �سجلت  302حالة وفاة خالل فرباير املا�ضي.
و�أظهرت الإح�صائية �أن  55.60%من وفيات فرباير ذكور ،بواقع
 168حالة وفاة ،مقابل � 44.40%إناث بواقع 134حالة وفاة.
ووفق � ًا لتقرير الأحوال املدنية و�صل مكات��ب الداخلية مبحافظة
غ��زة خ�لال �شه��ر فرباي��ر  117تبلي��غ عن ح��االت وف��اة؛ يف حني
�سجل��ت الأحوال املدني��ة يف حمافظ��ة خانيون�س� 69إ�شع��ار تبليغ
عن وفاة.
�سجل��ت مكات��ب الأح��وال املدني��ة باملحافظ��ة الو�سط��ى
بدوره��ا َّ
 36تبلي��غ عن وفيات؛ فيما و�صلت مكاتب الداخلية يف حمافظة
ال�شم��ال  56تبلي��غ وفي��ات ،يف ح�ين �سجل��ت الأح��وال املدني��ة يف
حمافظة رفح  24حالة وفاة.

"بحر غزة"  ..أول األوطان وآخر منافي المحاصرين يعلن حالة الطوارئ

غزة  -الر�أي � -آالء النمر
حم��ط اللق��اءات العائلي��ة ،ومهب��ط
الرح�لات الرتفيهي��ة ،علي��ه يجتم��ع
املتحاب��ون واملتخا�صم��ون عل��ى ح��د
�س��واء ،و�أم��ام �شواطئ��ه يلع��ب ال�صغ��ار
ويله��و الكب��ار ،وتق�ضي معظ��م املخيمات
ال�صيفية لياليها �أمام �شواطئه امل�ست�أن�سة
ب�أمواج��ه الثائ��رة ،ويب��ث احلي��ارى
�شكواه��م و�أحزانه��م و�أل��وان حكاياته��م
لذاته ،حتى �أنه مرتكز لقاعات الأفراح
التي ي�صنع الغزيون �أفراحهم بداخلها.
"البحر" يف غ��زة هو الرحلة واملتنف�س
وه��و اله��واء وه��و ال�صدي��ق ،ب��ه تب��د�أ
اجل��والت وبه تنتهي ،حت��ى �أ�صبح ر ّواده
ي�سم��ون �أنف�سه��م ب�أنه��م �أبن��اء الأبي���ض
املتو�سط ،فال يردهم هذا البحر خائبني

�إال وقد �أعاده��م ب�صدور �شفيت من �سقم
احلياة.
وا�ستنف��ذ الغزيون كلماته��م التي حتوي
ب�ين طياتها م�شاع��ر اال�ستي��اء والغ�ضب
مم��ا �سيح��ل مبتنف�سه��م الوحي��د ،حت��ى
�أنه��م �أطلقوا لأنف�سهم حمل��ة �إلكرتونية
حملت و�سم #رجعوا_البحر.
وبعد �أن كان��ت مناطق معينة عمم عليها
"ممنوع ال�سباحة" لأ�سباب التلوث مبياه
ال�ص��رف ال�صح��ي يف ال�سن��وات املا�ضي��ة،
ف���إن الوق��ت احل��ايل ال��ذي ت��زداد في��ه
وترية الأزمات �ستغلق بقية املناطق التي
كانت مفتوحة لل�سباحة ،و�إال �سيتعر�ض
املغام��رون لأمرا�ض التلوث يف مياه �سامة
حد املوت.
وكان وال زال ه��ذا امل��كان ال��ذي تتج��ه

نح��وه عي��ون �أه��ايل ال�ضف��ة املحتل��ة،
والذي��ن يتوق��ون لزي��ارة قط��اع غ��زة
لإطاللتها على البحر الأبي�ض املتو�سط،
ولطامل��ا كان��وا يح�س��دون �سكان��ه عل��ى
�أكالت ال�سم��ك الطازج��ة بع��د �صيده��ا
على الفور.
�إع�لان حالة الط��وارئ يف حميط �شاطئ
بح��ر غ��زة� ،أث��ار الكلم��ات الناقمة على
م��ن كان �سبب�� ًا يف حتويل��ه �إىل مق��ر ملياه
ال�ص��رف ال�صح��ي ال�سام��ة ،و�أث��ار كذلك
حال��ة االختناق التي ب��د�أت متتد ر�سمي ًا
�إىل املتنف�س الأول والأخري لقطاع غزة،
بع��د �إعالن ف�شل حم��اوالت معاجلة مياه
ال�ص��رف ال�صحي عرب مول��دات الكهرباء
الغ�ير م�شبع��ة بالوق��ود �إال ع�بر مي��اه
البح��ر .وبذل��ك ي�ستع��د احت��اد بلديات

قط��اع غ��زة ،لإغ�لاق �شواط��ئ القط��اع
بالكامل ل�ضخ مي��اه ال�صرف ال�صحي فيها
ب�سب��ب عدم ق��درة البلدي��ات على توفري
الوق��ود ملحط��ة املعاجل��ة و�س��ط تفاق��م
الأو�ضاع الإن�سانية والبيئية.
ويف ه��ذا ال�سي��اق ك�ش��ف رئي���س بلدي��ة
غ��زة ن��زار حج��ازي� ،أن��ه �سيت��م �إغ�لاق
�شواط��ئ بح��ر قط��اع غ��زة بالكام��ل،
و�سيت��م �ض��خ مي��اه ال�ص��رف ال�صحي نحو
البح��ر لعدم قدرة البلدي��ات على توفري
الوق��ود ملحط��ة املعاجل��ة وا�ستم��رار
�سيا�سة العقاب اجلماعي املفرو�ضة على
ال�سكان.
و�أعلن��ت البلدي��ات حال��ة الط��وارئ يف
خدماته��ا الت��ي ب��د�أت تتقل���ص بفع��ل
تقلي���ص ت�شغي��ل املول��ودات الكهربائي��ة

الت��ي بحاج��ة �ضروري��ة للق��ود� ،سيم��ا
تقلي���ص اخلدم��ات الأ�سا�سي��ة املقدم��ة
للمواطن الفل�سطيني.
�أزم��ة الكهرباء يف القط��اع الفقري لي�ست
جدي��دة ،لكنه��ا تع��ود لعدة �أ�سب��اب منها
النق�ص يف قدرة التوليد ،حيث يوجد يف
القطاع حمطة وحيدة قامت "�إ�سرائيل"
بق�صفها عدة مرات �سابقا ،ورغم ا�سترياد
خطوط الكهرباء من "�إ�سرائيل" وم�صر،
�إال �أنها ال تعو�ض النق�ص املوجود.
وتفر�ض "�إ�سرائيل" ح�صار ًا حمكم ًا على
قط��ع غزة من��ذ الع��ام  ،2007كما تغلق
م�ص��ر معرب رفح وه��و البواب��ة الوحيدة
ل�سكان القطاع دون املرور عرب االحتالل،
منذ �سنوات وتفتحه على فرتات متباعد
ال تكفي احلاالت الإن�سانية.

