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

للتواصل  على العناوين اآلتية:
alraygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

غزة- �لر�أي
ع قط��اع غ��زة منذ �أحد ع�ش��ر عامًا كاف��ة �ملظاهر  ودَّ
�خلارج��ة عن �لإط��ار �لقانوين من فو�ش��ى ونز�عات 
عائلي��ة ُم�ش��لحة، وغريه��ا م��ن �ملظاه��ر �لت��ي كان��ت 
توؤرق �أمن �ملو�طنني؛ وذلك بف�ش��ل �ملوؤ�ش�ش��ة �لأمنية 
�لتي ُبنيت على �أ�ش���س وطنية ومهنية، وُتثل �شرطة 
�لتدخل وحفظ �لنظام �إحدى دعائم تلك �ملوؤ�ش�شة.

وتقوم �إد�رة �ش��رطة �لتدخل وحفظ �لنظام بدورها 
يف ب�ش��ط �لأمن و�ل�ش��تقر�ر، من خالل فر�س �شيادة 
�لقان��ون وف���س �مل�ش��اكل و�لنز�ع��ات، و�أي حماولت 

لإحد�ث �لفو�شى و�لتخريب.
وللوق��وف عل��ى طبيعة عم��ل �إد�رة �ش��رطة �لتدخل 
)موق��ع  ح��اور  �ل�ش��رطة،  بجه��از  �لنظ��ام  وحف��ظ 
�لد�خلي��ة( مديره��ا �لعقي��د علي �لنادي �ل��ذي �أكد 
�أن �ش��رطة �لتدخل تث��ل �لطابع �لع�ش��كري، و�لقوة 
�ل�ش��اربة �ش��من منظومة �ملوؤ�ش�ش��ة �ل�ش��رطية، وهي 
تثل �لهيبة �ل�ش��رطية. و�أ�ش��اف �لن��ادي �أن طبيعة 
عمل �شرطة �لتدخل تكمن يف ��شتخد�م قوة �لقانون 
يف ف�س �مل�ش��اكل و�ل�ش��جار�ت �لعائلي��ة، حفاظًا على 
�لأم��ن و�لنظام وحماية �ملمتل��كات �لعامة و�خلا�شة 

ومنع �لعتد�ء عليها.

مهام متعددة
ونّف��ذت �إد�رة �شرط��ة �لتدخ��ل �أك��ر م��ن 12 �أل��ف 
و500 مهم��ة متنوع��ة خ��الل ع��ام 2017، تنوع��ت 

ما بني ف���سّ م�شاكل ونز�عات عائلي��ة، ومهام حماية 
وتاأمني ملن�ش��اآت وفعاليات ومو�كب �شخ�شيات، �إ�شافة 

�إىل تاأمني نقل �شجناء وتنفيذ �أحكام ق�شائية.
و�أو�ش��ح مدير �إد�رة �شرطة �لتدخ��ل وحفظ �لنظام 
�أن ق��و�ت �لتدخ��ل تنت�شر على �ملفرتق��ات �لرئي�شية 
ب�ش��كل يوم��ي يف جمي��ع حمافظ��ات �لقط��اع، وُتقي��م 
�حلو�ج��ز �لثابتة و�ملتحركة؛ به��دف بث �لطماأنينة 
يف نفو���س �ملو�طنني، وحفظ �ل�شلم و�لأمن �ملجتمعي، 
حيث نفذت �أكر من 8 �آلف مهمة �نت�شار خالل �لعام 
�ملن�ش��رم، مت خالله��ا �إلق��اء �لقب�س عل��ى �لعديد من 

�مل�شتبه بهم على خلفية ق�شايا جنائية.
يف  �مل�شارك��ة  �إىل  �لتدخ��ل  �شرط��ة  عم��ل  ويتع��دى 
تاأم��ني نقل �أور�ق �متحانات �لثانوية �لعامة وجلانها، 
وتاأم��ني من�شاآت وم�شاك��ن ُمتعلقة بخالفات �أو جر�ئم 
جنائي��ة، ف�شاًل ع��ن �مل�شاركة مع �لأجه��زة �ملخت�شة 
يف تاأم��ني مو�ك��ب �ل�شخ�شي��ات و�لوف��ود و�لفعاليات 
�ملركزي��ة، وتنظي��م �مل�شافرين خالل �أي��ام فتح معرب 

رفح �لربي.

تأمين المالعب
وم��ع تز�يد م�شجعي ريا�شة كرة �لقدم يف قطاع غزة 
و�حلما�س �لز�ئد للجماه��ري، تتو�جد قو�ت �لتدخل 
يف جمي��ع مباريات �لدوريات و�لبطولت �لر�شمية يف 
�لقط��اع؛ وذلك لب�شط �ل�شيط��رة وحفظ �لأمن �لعام 
د�خ��ل �ملالعب، وتاأم��ني �لأطقم �لفني��ة و�لريا�شية 

و�مل�شجع��ني، ومن��ع �أي م�شاج��ر�ت �أو توت��ر�ت حتدث 
بني �جلماهري. 

ولفت �لعقي��د �لنادي �إىل �أن عملي��ة تاأمني �ملباريات 
م��ن �أب��رز �مله��ام �مللق��اة عل��ى عات��ق ق��و�ت �لتدخ��ل 
ل�شيم��ا يف �ملباري��ات �لكب��رية، حي��ث يت��م ��شتدعاء 
كل ق��وة �ملحافظ��ة وعل��ى ر�أ�شها مدير �لف��رع ومدير 
�لعملي��ات، ويت��م ف�ش��ل �جلماه��ري �مل�شجع��ة للف��رق 

�ملتناف�شة ومنع �أي م�شاحنات.

تدريب وكفاءة
وتتطلب �ملهام �خلا�شة �لت��ي ُينفذها عنا�شر �شرطة 
�لتدخ��ل، مو��شف��اٍت خا�ش��ة وعتاد خا���س وتدريب 
متو��ش��ل على م�شتوى عاٍل؛ مبا يوؤهلها للقيام بدورها 
بكف��اءة عالية و�قتد�ر، حي��ث يخ�شعون لختبار�ت 
و�لق��وة  �لبدني��ة  �للياق��ة  يف  خا�ش��ة  وتدريب��ات 
�جل�شماني��ة، �إىل جان��ب دور�ت تدريبي��ة وميد�ني��ة 

متخ�ش�شة.
�مله��ام  "ق��وة  و��شتحدث��ت قي��ادة �شرط��ة �لتدخ��ل 
�خلا�ش��ة" �لت��ي يت��م �نتق��اء �شباطه��ا و�أفر�دها من 
�أ�شحاب �لكفاء�ت �لع�شكري��ة �لعالية، ومنها �لقدرة 
�لقتالية و�ل�شباحة و�لغط�س و�لإنز�ل، وهي تخت�س 

باملهمات �ملركزية و�لعمليات �خلا�شة.

رقابة ومُساءلة
وتويل �إد�رة �شرطة �لتدخل �هتمامًا خا�شًا بطريقة 

ب�شر�ئحه��م  �ملو�طن��ني  م��ع  �لأم��ن  عنا�ش��ر  تعام��ل 
ل��دور�ت  �ل�ش��اأن  ه��ذ�  يف  ويخ�شع��ون  �ملختلف��ة، 

متخ�ش�شة يف فن �لتعامل مع �ملو�طنني.
كم��ا ُت�ش��رف �جله��ات �لرقابي��ة يف وز�رة �لد�خلي��ة 
�لإد�رة  عم��ل  عل��ى  كام��ل  ب�ش��كل  �لوطن��ي  و�لأم��ن 
و�شباطه��ا وعنا�شرها، وتتابع تنفيذ �ملهام مبا ي�شمن 
ع��دم �لإ�شاءة للمو�طن��ني �أو �لنتقا�س من حقوقهم 

وحرياتهم �لتي كفلها �لقانون.
و�أك��د �لعقي��د �لن��ادي �أن��ه مت �إن�ش��اء د�ئ��رة خا�شة 
جت��اوز�ت  �أي  يف  �ملو�طن��ني  �ش��كاوى  ل�شتقب��ال 
يتعر�ش��ون له��ا م��ن قب��ل عنا�ش��ر �شرط��ة �لتدخ��ل، 
ومتابعته��ا و�لتحقق منها و�إعادة �حلقوق لأ�شحابها، 
موؤك��دً� �أن �أمن �ملو�ط��ن وحريته هو �له��دف �لأ�شمى 

لعمل �ملوؤ�ش�شة �لأمنية.
وحف��ظ  �لتدخ��ل  �شرط��ة  مدي��ر  �أو�ش��ح  ختام��ًا، 
�لنظ��ام �أن �ملوؤ�ش�ش��ة �لأمنية و�ل�شرطي��ة ُتعد جزءً� 
م��ن �لن�شي��ج �لوطن��ي �لفل�شطين��ي، ُوج��دت حلماية 
�جلبه��ة �لد�خلي��ة وحفظ �لأمن و�ل�شل��م �ملجتمعي، 
ُم�ش��ددً� عل��ى �ش��رورة تكات��ف جميع �شر�ئ��ح �ل�شعب 
�لفل�شطين��ي وق��و�ه وتعاونه��ا م��ع �ملوؤ�ش�ش��ة �لأمنية 
مبا يحقق �مل�شال��ح �لعامة للمو�طنني يف �لعي�س باأمن 

وطماأنينة و�شالم.
ووجه �شك��ره �إىل �لعائ��الت �لفل�شطيني��ة و�لوجهاء 
حما�ش��رة  يف  �ملُ�شاِهم��ة  جهوده��م  عل��ى  و�ملخات��ري 
�مل�ش��اكل و�ل�شج��ار�ت ومن��ع تفاقمها، مم��ا ُي�شاهم يف 

ت�شكيل �شياج حاٍم للمجتمع �لفل�شطيني.

نّفذت أكثر من 12 ألف مهمة خالل 2017

"التدخل وحفظ النظام".. هيبة المؤسسة الشرطية ودعائمها
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غزة- �لر�أي - �آلء �لنمر
�ملتو��شل��ة  �لأزم��ات  رح��ى  ب��ني 
�لقط��اع �لقت�ش��ادي، ويف  د�خ��ل 
زق��اق �لأ�شو�ق �ملحلي��ة على وجه 
�خل�شو���س، ل ز�ل يو�ج��ه �لتجار 
كابو�ش��ًا م��ن �شم��ور �لطل��ب عل��ى 
كميات عر�شهم �لهائلة لب�شائعهم 
�أ�شعاره��ا لأدن��ى  �نخف�ش��ت  �لت��ي 
ل�شب��اق  دفعه��م  م��ا  �مل�شتوي��ات، 
�لعرو���س على �شلعه��م ل�شتعطاف 
�ملو�طن �لذي يلهو خلف �أ�شا�شيات 

بيته.
"حت�شيل  �مل��ال"،  ر�أ�س  "��ش��رتد�د 
"�إنه��اء  �لدي��ون"،  ل�ش��د�د  مبال��غ 
�كتظ��اظ خم��ازن �لب�شاع��ة"، م��ا 
�شب��ق �أك��ر ما يدف��ع �لتج��ار نحو 
�خلو���س يف �شب��اق �لعرو���س على 
كان��ت  �ش��و�ء  و�لب�شائ��ع،  �ل�شل��ع 
غذ�ئي��ة �أو حت��ى م��ن م�شتلزم��ات 
�حلياة �لعام��ة يف قطاع غزة، بعد 

عموم �لأزمات على �ختالفها.
�ل�شغ��ط  ح��الت  م��ن  وكو�ح��دة 
�لنف�ش��ي �لت��ي ت�شيط��ر عل��ى كبار 

وذل��ك  غ��زة،  قط��اع  يف  �لتج��ار 
ب�شب��ب  حال��ة �لعج��ز �لت��ي ي�شل 
�إليه��ا بع�شه��م يف �أحل��ك �لظروف 
�شم��ن حال��ة �لك�ش��اد �لقت�شادي 
�ملتده��ور يف قط��اع غ��زة، ينته��ي 
يف  للمك��وث  بع�شه��م  يف  �حل��ال 
�شج��ون �لنزلء �لتي حت��وي تهما 
�جلر�ئ��م  مرتكب��ي  م��ن  خمتلف��ة 

�لعامة.
ومع تطور �لأزمات تطفو� �لق�شايا 
�لت��ي له��ا عالق��ة بال��ذمم �ملالية 
على �شطح �مللفات و�لق�شايا د�خل 
مر�ك��ز �ل�شرطة و�ملحاك��م �لعليا، 
�لت��ي و�شل��ت �إىل مر�ح��ل  وتل��ك 

متقدمة يف �أحكام �لنيابة.

تجار والموظفين
بالتج��ار  متعل��ق  �لم��ر  يك��ن  ومل 
فئ��ة  �إىل  و�مت��د  ب��ل  وحده��م، 
ق��د  كان��و�  �لذي��ن  �ملوظف��ني 
�شحب��و� �أق�شاطًا ودي��ون �شخ�شية 
وو�ش��ل به��م �حل��ال �إىل عجزه��م 
ع��ن �شد�ده��ا، م��ا �ودى به��م �إىل 

�ل�شج��ون مع �حلكم على كل و�حد 
مث��ال  وخ��ري  ح��د�.  عل��ى  منه��م 
�ملو�ط��ن زياد حم��ادة )47 عامًا( 
موظ��ف يف �ل�شلط��ة �لفل�شطينية، 
�لع��ام  �أو�خ��ر  لل�شج��ن  تعر���س 
�نته��ت  �أ�شه��ر،  لثالث��ة  �ملا�ش��ي 
�لث��اين/ كان��ون  �شه��ر  منت�ش��ف 
يناير �جل��اري، و�لآن ينتظر قر�ر 
�ملحكم��ة يف نهاي��ة �شه��ر �شب��اط/
ف��رب�ر يف ق�شيت��ه، لكن��ه ل يج��د 
حت��ى  �لد�ئ��ن  لت�شدي��د  و�شيل��ة 

بالتق�شيط. 
ل يبقى حمادة من ر�تبه �ل�شهري 
خ�شوم��ات  بع��د  �إل300�شي��كل 
�ل�شلط��ة �لفل�شطينية �لتي جتري 
باأم��ر من �لرئي�س حمم��ود عبا�س، 
قط��اع  �ش��د  عقوبات��ه  �إط��ار  يف 
غزة، وبعد �قتطاع �لبنك �لق�شط 
�ل�شه��ري م��ن �لقر���س �ل��ذي كان 
ق��د �قرت�شه م��ن �أجل �إت��ام بناء 

منزله.
دين��ار   1500 "تد�ين��ت  يق��ول: 
�أردين م��ن �شخ���س يف بد�ية �لعام 

�ملا�ش��ي لدفع م�شتحق��ات �جلامعة 
م��ن ر�ش��وم �بنتي، و�حل�ش��ول على 
لالأ�ش��ف  لك��ن  �جلامع��ة،  �شه��ادة 
ذهب��ت  ر�تب��ي  م��ن   30% ن�شب��ة 
ب�شب��ب �ملناكف��ات �ل�شيا�شي��ة ومل 
�أج��د و�شيلة لل�ش��د�د، حتى دخلُت 
�ل�شج��ن وحكم��ت لثالث��ة �أ�شه��ر، 
حت��ى مل �أ�شتط��ع �خل��روج بكفالة 
كفال��ة  هن��اك  كان  ول��و  مالي��ة، 
فه��ي �أح��ق ل�ش��د�د ديني ب��دًل من 

�إخر�جي من هذه �لعتمة".

18 ألف حالة
وز�رة �لد�خلي��ة تخ���س �أ�شح��اب 
خا�ش��ة  مبعامل��ة  �ملالي��ة  �ل��ذمم 
�أنه��م  باعتب��ار  �ل�شج��ون،  د�خ��ل 
مل ُي�شجن��و� عل��ى خلفي��ة جر�ئم 
تق��دمي  ويت��م  ف�ش��اد،  ق�شاي��ا  �أو 
ت�شهي��الت له��م ملقابل��ة �ملحامي �أو 
ذويهم، "على �أمل �لتو�شل �إىل حل 
يكف��ل خروجهم من �أزم��ة �ل�شجن 
و�لرتباط �ملايل وفق ت�شريحها.

يف  �ل�شج��ون  ب��اأن  كذل��ك  وتوؤك��د 

غ��زة تتل��ئ باأ�شخا���س لي���س لهم 
�أي �شو�ب��ق خمل��ة بالنظ��ام �لعام، 
وغالبيتهم له��م وزنهم و�حرت�مهم 
يف �ملجتم��ع، "لكن �لإطار �لقانوين 
لتح�شي��ل  �لعم��ل  عل��ى  يجربن��ا 

حقوق �أ�شحاب �لأمو�ل".
وت�ش��ري معطي��ات �شابق��ة �أ�شدرها 
جمل���س �لق�ش��اء �لأعل��ى يف قطاع 
تنفي��ذ  ع��دد ق�شاي��ا  ف��اإن  غ��زة، 
�ل��ذمم �ملالي��ة لع��ام 2015 و�شل 
80.092 حال��ة، وق��د ز�دت  �ىل 
ه��ذه �لق�شاي��ا ب�ش��كل طفي��ف يف 
�لعام 2016؛ لت�شل �إىل 80.398 
حالة، لكنها �شجلت �رتفاعًا كبريً� 
يف عام 2017، �إذ مت رفع 18 �ألف 
ق�شي��ة جديدة. وبلغ ع��دد �أو�مر 
ع��ام  غ��زة  يف  �ل�ش��ادرة  �حلب���س 
2017، على خلفية ق�شايا �لذمم 
�ملالي��ة و�لدي��ون، 98.314 �أمرً�، 
وفق م��ا �أعلن عنه جه��از �ل�شرطة 
�ل��ذي ب��نّي �أنه من ب��ني كل خم�شة 
دخ��ل  مو�ط��ن  يوج��د  مو�طن��ني، 

�ل�شجن ب�شبب ق�شية مالية.

"الذمم المالية" تحتجز شخصيات وازنة بين نزالء السجون
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غزة- �لر�أي-�ألء �لنمر
م��ع ق�شوة �لظ��روف �لقت�شادية �ل�شحلة 
�لتي تغلب على كافة �لأ�شعدة و�مل�شتويات 
د�خل قط��اع غزة �ملحا�ش��ر، كان ل بد من 
ولدة �لأف��كار �لإبد�عية �لتي ترى �لنور 

يف عتمة �لظروف �لقا�شية كما �ملعتاد.
فجم��ع ع��دد م��ن �خل��رب�ء و�ملخت�ش��ني يف 
�ملج��ال �لقت�شادي جمموعة م��ن �لأفكار 
�لعملية وح�شاد مل�شاريع تنموية لها �لأثر 
�ملبا�ش��ر عل��ى حي��اة �ملو�ط��ن �لفل�شطين��ي 
يف قط��اع غ��زة، يف �شبي��ل �إنعا���س �حل��ال 
�لقت�ش��ادي �لع��ام فيما ي�ش��ب ي م�شلحة 
�أزم��ة  و�قع��ه  تت�ش��در  �ل��ذي  �ملو�ط��ن 

�لنكبات.

صندوق إغاثي
وقدم �خل��رب�ء �لقت�شاديون فكرة �إن�شاء 
�شن��دوق �إغاثي بتمويل حملي، و��شت�شالح 
�مل�شاح��ات  وزر�ع��ة  �لزر�عي��ة  �لأر��ش��ي 
�حلدودي��ة و�لهتم��ام مب�شاري��ع �لطاق��ة 

�ملتجددة و�لروة �ل�شمكية.
ج��اء ذلك خ��الل حلق��ة نقا�شي��ة بح�شور 
خ��رب�ء يف �ل�ش��اأن �لقت�ش��ادي عق��دت يف 
معهد فل�شط��ني للدر��ش��ات �ل�شرت�تيجية 
يف غ��زة حت��ت عن��و�ن "�شب��ل �خل��روج من 
�لأزمة �لقت�شادي��ة"، موؤكدين �أن �لأزمة 
�لقت�شادية �خلانقة �لتي يعي�شها �ل�شعب 
�لفل�شطين��ي ت��زد�د �ش��وء� يومًا بع��د يوم، 
�إىل حال��ة م��ن �لنفج��ار يف  وق��د ت�ش��ل 
ح��ال ��شتمر�ر �لإج��ر�ء�ت �لعقابية �لتي 

تفر�شها �ل�شلطة �لفل�شطينية �شد غزة.
و�أو�شى �خلرب�ء ب�شرورة حتييد �خلدمات 

�لفل�شطين��ي،  �لنق�ش��ام  ع��ن  �لإن�شاني��ة 
وو�شع خط��ة وطنية لتوجي��ه �مل�شاعد�ت 
�لتنمي��ة  مب��د�أ  عل��ى  �عتم��ادً�  �لدولي��ة 
عل��ى  �لرتكي��ز  م��ن  ب��دًل  �لقت�شادي��ة 
�جلو�ن��ب �لغاثية، يف �إ�ش��ارة �إىل �أهمية 
تفعي��ل �ل�شر�ك��ة �لقت�شادية مع خمتلف 

�ل�شركات و�لدول �لعربية و�لإ�شالمية.
كم��ا �أك��د �ملخت�ش��ون عل��ى �ش��رورة حتمل 
لو�جباته��ا  �لوطن��ي  �لتو�ف��ق  حكوم��ة 
جت��اه دورها �ملاأمول يف قط��اع غزة، ح�شب 
�لفل�شطين��ي  �لد�شت��ور  علي��ه  ين���س  م��ا 
وم��ا حملت��ه �تفاقي��ات �مل�شاحل��ة، وذل��ك 
وف��ق مب��د�أ �ل�شر�ك��ة بني خمتل��ف �لأطر 

و�لأحز�ب �ل�شيا�شية �لفل�شطينية.

استقاللية اقتصادية
يف  �مل�شاع��د  �لوكي��ل  ح��ذر  ناحيت��ه  م��ن 
وز�رة �لقت�ش��اد عبد �لفت��اح �لزريعي من 
��شتمر�ر �لأزمة �لر�هنة، و�لتي قد توؤدي 
�لقط��اع ع��ن تق��دمي  بلدي��ات  �إىل عج��ز 
خدماته��ا للمو�طنني ب�شبب �إلغاء �شندوق 
�إقر����س �لبلدي��ات، وتاأجي��ل �لعدي��د من 
م�شاريع��ه �خلدماتية بح��ق �شكان �لقطاع، 
موؤكدً� عل��ى �أن �لقطاع �خلا�س يف غزة هو 
�خلي��ار �لأمثل للنهو���س باقت�شاد غزة يف 
ظل تنكر حكومة �حلم��د �هلل مل�شئولياتها 

جتاه غزة.
و�ق��رتح �لزريع��ي �إع��ادة ر�ش��م �ل�شيا�شات 
�لقت�شادي��ة �لفل�شطيني��ة للتخل���س م��ن 
تبعي��ة �لقت�ش��اد �لفل�شطين��ي لالحتالل 
و�ش��رورة ��شتثم��ار �لعالق��ة �لفل�شطينية 
غ��زة  �أو�ش��اع  حت�ش��ني  يف  �مل�شري��ة 

�لقت�شادي��ة م�ش��ريً� �إىل �أهمي��ة ��شتثمار 
�مل�شاح��ات �حلدودية و�لأر��شي �لزر�عية 

يف غزة يف دعم �لقت�شاد �لفل�شطيني.
�أم��ا مدي��ر موؤ�ش�شة ب��ال ثين��ك للدر��شات 
فاأك��د  �شعب��ان  عم��ر  �ل�شرت�تيجي��ة 
��شتحال��ة بق��اء �لو�ش��ع يف غ��زة مرهون��ًا 
م�ش��ريً�  �لفل�شطين��ي،  �لنق�ش��ام  حلال��ة 
�إىل �ش��رورة دع��م �شم��ود �أه��ايل غزة من 
خ��الل م�شاريع وحل��ول �إبد�عي��ة مبتكرة 
وف��ق �إمكان��ات �لو�قع �لغزي مث��ل م�شاريع 
�لطاقة �ملتج��ددة و�ل�شت�ش��الح �لزر�عي 

و�لروة �ل�شمكية.
�ل�ش��اأن  يف  �ملتخ�ش���س  ر�أى  ح��ني  يف 
حكوم��ة  �أن  نوف��ل  �أ�شام��ة  �لقت�ش��ادي 
�لتو�ف��ق تته��رب م��ن ب�ش��ط نفوذه��ا على 
غ��زة، هروب��ًا م��ن م�شئولياته��ا يف حتم��ل 
عاجل��ة  حل��ول  و�إيج��اد  غ��زة  نفق��ات 
و�لجتماعي��ة،  �لقت�شادي��ة  مل�شكالته��ا 
مطالبًا بالبحث ع��ن تويل عربي لرعاية 
عملي��ة �مل�شاحل��ة و�ش��رورة �لعم��ل عل��ى 
تخفي���س �لر�ش��وم �حلكومي��ة للتخفي��ف 
عن كاه��ل �ملو�طن �لغ��زي و�لتعامل برفق 
م��ع ظاه��رة تع��ر �ش��د�د �لتج��ار ورج��ال 

�لأعمال لذممهم �ملالية.

تمهيدًا لالنفجار
من جهته طالب �خلبري �ملايل و�لقت�شادي 
�أمني �أبو عي�شة فطالب بالهتمام بالقطاع 
�لزر�عي م�شدد� على �أهمية ربط �لتمويل 
فل�شطيني��ة  وطني��ة  باأه��د�ف  �لأجنب��ي 
م��ع  يتعار���س  �ل��ذي  �لتموي��ل  ورف���س 

�لأهد�ف �لتنموية �لفل�شطينية.

�أم��ا رئي���س �شبك��ة �ملنظم��ات �لأهلي��ة يف 
�أب��و رم�ش��ان فح��ذر  قط��اع غ��زة حم�ش��ن 
م��ن �أن �جتماع��ات �ل�شلط��ة �لفل�شطينية 
م��ن  عمق��ت  �لحت��الل  م��ع  �لأخ��رية 
�لفل�شطيني��ة  �لقت�شادي��ة  �لتبعي��ة 
لدول��ة �لحتالل نافيا وج��ود �شر�كة بني 
�حلكومة �لفل�شطينية و�ملوؤ�ش�شات �لأهلية 

�ملحلية.
و�ق��رتح �أب��و رم�ش��ان ت�شكي��ل هيئ��ة فنية 
وطنية من خرب�ء وخمت�شني لو�شع خطة 
تدعم خمتل��ف �لقطاعات �لقت�شادية يف 
غزة، م�شيف��ًا �شرورة �لبحث عن حتالفات 
عربي��ة جديدة تدع��م �مل�شاحلة وخا�شة 
مع دولة م�شر �ل�شقيقة، د�عيا �إىل �لبحث 
لتخفي��ف  عاجل��ة  �إغاثي��ة  بد�ئ��ل  ع��ن 
يف  �ملو�طن��ني  ع��ن  �لقت�شادي��ة  �لأزم��ة 
غ��زة. ب��دوره ح��ذر �أ�شت��اذ �لقت�ش��اد يف 
جامعة �لأزهر �شمري �أبو مدللة من �نفجار 
�لر�هن��ة  �لأزم��ة  ��شتم��رت  �إذ�  �لأو�ش��اع 
�ل�شف��ة  �لأهلي��ة يف  �ملوؤ�ش�ش��ات  ، مطالب��ًا 
م��ن �حت��اد�ت ونقاب��ات وغريه��ا ب�شرورة 
�لتح��رك �لعاج��ل لإغاثة غ��زة وت�شكيل 
ق��وى �شغ��ط عل��ى �ل�شلط��ة �لفل�شطيني��ة 

لإيقاف �إجر�ء�تها بحق �أهايل غزة.
 و�أو�ش��ح �أب��و مدلل��ة �أن ن�شب��ة غ��زة م��ن 
 27% تتج��اوز  ل  �حلكوم��ي  �لإنف��اق 
مقارن��ة باإير�د�ت غزة يف خزينة �ل�شلطة 
�لفل�شطيني��ة على مد�ر �شن��و�ت �لنق�شام 
�لت��ي قارب��ت م��ن 18 ملي��ار دولر مطالبًا 
حكوم��ة �حلم��د �هلل ع��دم رب��ط م�شاأل��ة 

تكينها بفر�س عقوبات على غزة.
م��ن ناحيت��ه طال��ب �أ�شت��اذ �لقت�ش��اد يف 

جامع��ة �لأزه��ر حمم��ود �ش��ربة بتحيي��د 
�خلدم��ات �لأ�شا�شية للمو�طن �لفل�شطيني 
عن �لنق�ش��ام �لفل�شطيني و�شرورة تفعيل 
بدوره��ا  للقي��ام  �مل��دين  �ملجتم��ع  هي��اكل 
ترتي��ب  �إع��ادة  و�ش��رورة  �لقت�ش��ادي 
�لأولوي��ات �لتنموي��ة �لوطني��ة وتعزي��ز 
ُبعده��ا  يف  �لقت�شادي��ة  �ل�شر�ك��ة  فك��ر 
�ل��دويل بدًل م��ن �لفك��ر �لإغاث��ي موؤكدً� 
�أن �لتوج��ه نح��و �لبع��د �لعرب��ي وخا�شة 
م�شر �ل�شقيقة يتطل��ب �تفاقيات قانونية 

ور�شمية و��شحة.
�ملحا�ش�ش��ة  مب��د�أ  �ش��ربة  رف���س  كم��ا 
�جلغر�فية �لت��ي تعتمدها حكومة �حلمد 
�هلل يف �شيا�شاته��ا جت��اه غ��زة، معت��رب� �أن 
غ��زة كمنطقة مهم�شة بحاج��ة ما�شة �إىل 
تركي��ز �لهتم��ام �حلكوم��ي �لقت�ش��ادي 

عليها دون حما�ش�شة.
جامع��ة  يف  �لقت�ش��اد  �أ�شت��اذ  دع��ا  كم��ا 
�لأزهر معني رج��ب �إىل �لتم�شك بالوحدة 
ولي���س  �ل�شر�ك��ة  �أ�ش���س  عل��ى  �لوطني��ة 
�لتمك��ني م��ن ط��رف و�ح��د، موؤك��دً� عل��ى 
�لأهلي��ة  �جله��ات  ت�شع��ى  �أن  �ش��رورة 
و�حلكومي��ة يف غ��زة نح��و �لتخفي��ف عن 

كاهل �ملو�طن يف غزة ودعم �شموده.
ويف خت��ام �ملد�خالت ت�ش��اءل رئي�س معهد 
فل�شط��ني للدر��ش��ات �ل�شرت�تيجي��ة �إي��اد 
�ل�شوربج��ي ح��ول �إمكانية �إن�ش��اء �ملبادرة 
�إىل �إن�ش��اء �شن��دوق ت�شغي��ل �إغاث��ي وفق 
م�شاهم��ات جمتمعي��ة حملي��ة تب��ادر فيه 
�ش��ركات وموؤ�ش�ش��ات وقطاع��ات حكومي��ة 
من غزة به��دف �لتخفيف من حدة �لأزمة 

�لقت�شادية �لتي تر بها غزة.

للتغلب على الحصار.. خبراء يوصون بمشاريع تنموية إبداعية
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غزة - �لر�أي - �آلء �لنمر
بي��ت  مون��ة  ت�ش��اوي  حب��ة  عل��ى  "حب��ة 
فق��ري"، عل��ى ه��ذ� �لأ�شا���س ت�ش��ري �لفكرة 
�لأ�ش��ر  لإنعا���س  �جلدي��دة  �خلريي��ة 
�مل�شت��ورة و�إي�شال ما يلزمه��ا من طعام �إىل 
حجرة بيوتهم �مل�شتهدفة، ر�أ�س مال جناح 
�مل�ش��روع �لب�شي��ط مبكونات��ه �ل��ذي يق��وم 
على عو�م �لنا�س هو �شحذ �لهمم دون بذل 

جمهود كبري يف �لعطاء.
هنا �شل��ة كبرية ت�شتن��د �إىل جانب ب�شطة 
�أح��د �لباع��ة كتب عليه��ا "ت�ش��دق بحبة 
خ�ش��رة لت�شع��د بها فق��ري�"، فم��ا �أن يغادر 
�شاح��ب �مل�شرتي��ات حت��ى تلفت��ه �لكلمات 
في��ودع بد�خلها م��ا ��شتطاع، حت��ى لو كان 
�لعب��ارة  تلفت��ه  �لطري��ق  م��ارً� ع��رب ذ�ت 
�لق�شرية فيعود �إليه��ا حاماًل ق�شمة �ل�شلة 

�ملفتوحة.
ل تنتق���س �حلب��ات �لقليل��ة م��ن مي��ز�ن 
باأن��و�ع  �ملمتلئ��ة  �ل�ش��وق  �أكيا���س  عم��وم 
فم��ا  �لأخ��رى،  و�مل�شرتي��ات  �خل�ش��رو�ت 

يفعل��ه ع��و�م �لنا���س بتق��دمي �شدقاته��م 
دون �إجبارهم ما ه��و �إل نابع من دو�خلهم 
يف  �لتكاف��ل  ب�ش��رورة  �لعمي��ق  و�إميانه��م 

�أ�شيق �لأوقات و�أ�شدها �شوء�.
وت��زد�د  �خلريي��ة  �حلم��الت  تتكاث��ف 
�لأزم��ات  �زدي��اد  فم��ع  جت��ددً�،  �أفكاره��ا 
تك��ر �لأفكار �لتي ترى نور جناحها لأجل 
ذ�ت �له��دف، فتنت�ش��ر �ملب��ادر�ت �خلا�ش��ة 
و�لعام��ة وتل��ك �لت��ي يتبناه��ا ع��دد م��ن 
�ملوؤ�ش�شات �خلريية، وتتكاتف للدفع باأكر 
ق��در ممك��ن نح��و �إف�ش��ال �شيا�ش��ة �لتجوع 
رين  �ل��ذي يعمل عليها �لحت��الل و�ملحا�شِ

لقطاع غزة.
ومع تلك �حلملة �لتي بد�أت قبل �أ�شبوعني 
عك�شت ما جنت��ه �ل�شالل �خلريية �ملوزعة 
خمي��م  و�ش��ط  �لرحم��ة،  ح��ي  �ش��وق  يف 
�لن�ش��ري�ت نحو م��ا يقارب �ملئ��ة وخم�شني 
عائلة، يف فرتة ق�ش��رية جدً� معتمدة على 

طريقة �ل�شالل �ملفتوحة.
يا�شر عبد �لرحمن نائب رئي�س جلنة حي 

�لرحم��ة �خلريية �لتي تعمل على م�شاريع 
�إغاثي��ة، حيث يق��ول: "�لأمر �لذي دفعنا 
لإط��الق جمموع��ة من �مل�شاري��ع �خلريية، 
ملرورن��ا ببع���س �لأ�شر �لت��ي ل تتلك قوت 
يومه��ا ول تتل��ك �أجرة �لطري��ق لأبنائها 

�لذ�هبني �إىل �جلامعات يوميا".
"و�شعن��ا  قول��ه:  �لرحم��ن  عب��د  يتاب��ع 
و�مل��وؤ�زرة  �لتكاف��ل  �إىل  يدع��و  �شن��دوق 
و�ملحب��ة وفت��ح �أب��و�ب �خلري ب��ني �لنا�س، 
م��ن �خل�ش��ار،  ف��كل م�ش��رتي ي�ش��ع حب��ة 
وجمم��وع م��ا مت و�شع��ه يف �ل�شن��دوق يتم 
�لفق��رية  �لأ�ش��ر  عل��ى  مبا�ش��رة  توزيع��ه 
�لت��ي تت�شدر �شجالت �حل��الت �لإن�شانية 
وتخ�ش��ع ملعايري تق��دمي �مل�شاعد�ت، ونحن 
�شع��د�ء جد� �أننا ��شتطعن��ا تقدمي �ل�شيء 

�لب�شيط ملعظم �شكان �أهل �حلي".
ويق��ول عب��د �لرحم��ن �إن �ل�شل��ة �ملوزعة 
عل��ى �لأ�شر �ملحتاجة تكفيه��م ملدة �أ�شبوع 
كامل دون حاجته��م لأ�شياء �أخرى تخ�س 
�أن  �إىل  منوه��ا  �ملن��زل،  يف  �لطع��ام  طه��ي 

�حلمل��ة لن تتوقف لطامل��ا �أنها تعتمد على 
�ل�شنادي��ق �ملوزع��ة �ملفتوح��ة دون �إجبار 

�لنا�س على و�شع �حلبات".
�إن�شان ب�شيط �إىل �آخر فقري حمتاج"  "من 
به��ذه �ملب��ادرة �لناجح��ة �لت��ي ع��رب عنها 
�أمين �لهور ع�شو جلنة حي �لرحمة و�أحد 
منظمي مبادرة "�أ�شعد فق��ري�"، و�لتي ر�أت 
�لن��ور و�لنجاح بفعل ع��دم �عتمادها على 
�لدع��م �ملايل م��ن �لأ�ش��ر �ملكتفي��ة ماديًا، 
فهي ترتك��ز على عو�م �لنا���س بب�شاطتهم 

وب�شاطة دخلهم و�أو�شاعهم
ه��ذه �لأف��كار هي �لت��ي ت�شتطي��ع �أن ت�شل 
ل��كل ب��وؤرة ول��كل حمت��اج ول��كل متعف��ف 
دون �أن ي�ش��األ �أح��دً�، مذك��رً� �أن �حلمالت 
�لب�شيطة هي �لكر دميومة و��شتمر�رية 
وفاعلي��ة وتكون يف حالة دحرجة �إىل �أن 

تكرب وت�شري �أكر �شيوعا.
وق��ال �له��ور �إن �مل�ش��روع �شيك��رب من خالل 
�ل�شعبي��ة  �لأف��كار  م��ن  باملزي��د  �إم��د�ده 
�لب�شيط��ة و�لت��ي تنع���س بي��وت �لفق��ر�ء 

وتعفه��م عن �شوؤ�ل �لطع��ام و�ل�شر�ب، وهو 
م�شروع مقاي�شة �لأ�شر �لفقرية.

و�شيك��ون �مل�ش��روع �ملقبل عب��ارة عن بقالة 
كب��رية حت��وي م��و�د تويني��ة م��ن �شت��ى 
�لأ�ش��كال و�لأن��و�ع، وياأت��ي �لفق��ري بدوره 
بو�ش��ع �لأ�شي��اء �لت��ي ل ي�شتخدمه��ا ول 
ينتف��ع من وجودها يف بيته وياأخذ مقابلها 
م��ا يحتاجه يف بيت��ه من م��و�د وم�شرتيات 

�أخرى.
"خ��ود  مب��د�أ  �شم��ن  �مل�ش��روع  و�شيك��ون 
�جلمي��ع  �إف��ادة  منطل��ق  م��ن  و�أعط��ي" 
و�نعكا���س �لفائ��دة على �ملحت��اج و�ل�شائل 
�لقائم��ون  ي�شم��ن  وبذل��ك  و�ملح��روم، 
عل��ى �حلم��الت �إنعا���س �لكثري م��ن �لبيوت 
�مل�شت��ورة، حيث يف �مل�شروع نوع من �لتعفف 
وع��دم �خلجل م��ن طلب �حلاج��ة �لبديلة 
مقاب��ل �شلعة �أخرى، و�أخ��ذ �شلعة تنموية 
و�أ�شب��ح به��ذه �لطريقة بتخفي���س �شورة 
�لفق��ر وتقلي���س م�شاه��د �حلاج��ة لأك��ر 

�لأ�شياء ح�شا�شية.

"أسعد فقيرًا" .. ألوان تنعش الحياة في بيوت المستورين بغزة
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�إىل  تق��ع  فل�شطيني��ة  قري��ة  �لدربا�شي��ة 
م��ن مدين��ة �شف��د عل��ى  �ل�شرق��ي  �ل�شم��ال 
�لط��رف �ل�شرق��ي ل�شه��ل �حلول��ة . و�أق��رب 
قري��ة �إليه��ا ه��ي ” قري��ة غر�ب��ة*، و�إىل 

�جلنوب منها تقع خربة عني �لتينة
ن�شاأت �لدربا�شية �لتي تبلغ م�شاحتها ع�شرة 
دومنات يف �أ�شفل �حلاف��ة �لغربية ملرتفعات 
�جلولن �ملطلة على بحرية �حلولة. و�متدت 
�ملب��اين ب�ش��كل ط��ويل �شم��ايل –جنوب��ي مع 
�مت��د�د �حل��دود �لفل�شطيني��ة – �ل�شوري��ة، 

وكانت مبعرة وغري منتظمة.
 م�شاح��ة �أر��ش��ي �لدربا�ش��ة 2.883 دومن��ًا 

منها 15 دومنًا للطرق و�لأودية. 
وقد قامت يف �أر��شيها زر�عة �حلبوب وبع�س 
�خل�ش��ر �لف�شلي��ة، وخا�شة �لبو�ك��ري، نظرً� 
ل��دفء �ملنطق��ة. وكانت ه��ذه �لبو�كري مورد 

دخل �أ�شا�شيًا ل�شكان �لقرية. 
ح�ش��ب  �لع��رب  �لقري��ة  �ش��كان  ع��دد  بل��غ 
تقدي��ر�ت ع��ام 1945 قر�ب��ة 310 دم��رت 

منازلهم وُهجر �شكانها يف عام 1948.

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

قرية الدرباشية المهجرة 
قضاء صفد

غزة- �لر�أي
�أك��دت وز�رة �ش��وؤون �لأ�ش��رى و�ملحررين، 
يف تقري��ر �أ�شدرته ، مبنا�شب��ة يوم �ملر�أة 
�لعامل��ي و�ل��ذي ي�ش��ادف غ��د� �خلمي���س 
�أن �شلط��ات �لحت��الل  �آذ�ر،  م��ن  �لثام��ن 
�نته��اك  �لإ�شر�ئيل��ي ل تت��ورع ذرع��ًا يف 
و�غتي��ال  �لفل�شطيني��ة  �مل��ر�أة  حق��وق 
حقوقه��ا �لإن�شاني��ة من خ��الل �ملمار�شات 
�لقمعي��ة �لت��ي تنتهجه��ا يف �لتعام��ل م��ع 

�ل�شري�ت �لفل�شطينيات.
وبين��ت �ل��وز�رة �أن �لحت��الل مت �عتقال 

من��ذ �لع��ام 1967م��ا �أك��ر م��ن 15 �ألف 
�شيئ��ة  ظ��روف  يف  فل�شطيني��ة  �م��ر�أة 
و�أب�ش��ع  �أق�ش��ى  للغاي��ة، ميار���س بحقه��م 
و�لنف�ش��ي،  �جل�ش��دى  �لتعذي��ب  �أن��و�ع 
حي��ث يتعر�ش��ن بني �حل��ني و�لآخ��ر �إىل 
بالإي��ذ�ء  �ش��و�ء  وح�شي��ة  �عت��د�ء�ت 
�للفظ��ي �خلاد���س للحي��اء �أو �لعت��د�ء 
�جل�شدى م��ن قبل �ل�شجين��ات �جلنائيات 
ق�ش��م  ع��ن  يف�شله��ن  ول  �لإ�شر�ئيلي��ات، 
�جلنائي��ات �شو�ء ب��اب بال�شتيك��ي، حيث 
�لبذيئ��ة  �ل�شتائ��م  ل�شم��اع  ي�شط��ررن 

و�ل�ش��ر�خ �ملزع��ج و�لّطرق عل��ى �لأبو�ب 
و�لنو�فذ.

و�أ�شارت �لوز�رة �إىل �أن �شلطات �لحتالل 
حمل��ة  �حل��ايل  �لع��ام  خ��الل  و��شل��ت 
�عتقالت طالت �لع�شر�ت من �لن�شاء دون 
مر�عاة للحالة �لإن�شانية �لتي تتمتع بها 
�مل��ر�أة، مث��ال �ل�شرية ��ش��ر�ء �جلعابي�س 
�لت��ي تعاين م��ن ح��روق فى كاف��ة �نحاء 
ظروفه��ا،  مر�ع��اة  يت��م  ومل  ج�شده��ا 
�لن�ش��اء  م��ن  غريه��ا  �لكث��ري  وتعر���س 
�ملعتقالت لعتد�ء�ت وح�شية �أمام ذويها، 

كالأ�شرية �لقا�شر عهد �لتميمي �لتى تبلغ 
من �لعمر 16 عاما، وهي خمالفة و��شحة 
لكاف��ة �لقو�نني و�لعر�ف �لدولية ب�شاأن 
عاي�ش��ن  م��ن  ومنه��ن  �لطف��ال،  �عتق��ال 
ظ��روف حتقيق ج�شدي��ة ونف�شية �شعبة، 
ومنهن من يتعر�ش��ن للعزل �لنفر�دي، يف 

زنازين �شيقة ومعتمة وقذرة.
�أ�ش��رية د�خ��ل �شج��ن   63 ويقب��ع حالي��ًا 
�أمه��ات  بينه��ن  و�لد�م��ون"  "ه�ش��ارون 
جريح��ات  و8  قا�ش��ر�ت  و10  مري�ش��ات 
وتعترب �لأ�ش��رية يا�شمني �شعبان من �أقدم 

�لأ�ش��ري�ت، حيث تق�شى حكما بال�شجن 5 
�شنو�ت وهي معتقلة منذ عام 2014.

وطالبت �ل��وز�رة �ملن��دوب �ل�شامي وكافة 
�ملوؤ�ش�ش��ات �لدولي��ة �لت��ي ترع��ي حقوق 
�مل��ر�أة ب�ش��رورة حما�شب��ة �لحتالل على 
جر�ئمه��ا �لت��ي ترتك��ب بح��ق �ل�شري�ت 
ب�ش��كل يومي و�ش��رورة �لتح��رك �لعاجل 
من �أجل �إنقاذهم وتقدمي قادة �لحتالل 
وني��ل  �لدولي��ة  �جلناي��ات  حمكم��ة  �إىل 
�لق��ر�ر�ت  وف��ق  �لعادل��ة  �مل��ر�أة  حق��وق 

�لدولية.

بيوم المرأة .. "األسرى": االحتالل يواصل اغتيال حقوق األسيرات
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�لقد�س �ملحتلة- �لر�أي
�أف��اد تقري��ر توثيق��ي �ش��ادر ع��ن �ملكت��ب 
ومقاوم��ة  �لأر���س  ع��ن  للدف��اع  �لوطن��ي 
�ل�شتيط��ان �لي��وم �لح��د، ع��ن ��شتغالل 
"�لإ�شر�ئيل��ي"  �لحت��الل  حكوم��ة 
موق��ف �لإد�رة �لأمريكي��ة م��ن ن�شاطاتها 
�ل�شتيطاني��ة لتعمي��ق م�ش��ادرة �لأر��شي 
�لفل�شطينية وتنفي�س م�شاريع ��شتيطانية 

بالقد�س و�ل�شفة عرب حيل ق�شائية.
وب��ني �لتقري��ر �أن م��ن �شم��ن خمطط��ات 
حكوم��ة �لحتالل و�ل�شتيط��ان �لر�مية 
وتثبي��ت  �لغربي��ة  �ل�شف��ة  لبت��الع 
دعائ��م �لحت��الل وت�شري��ع �ل�شتيط��ان، 
�أق��رت �للجن��ة �لوز�ري��ة "�ل�شر�ئيلية" 
للت�شري��ع مق��رتح �لقان��ون �ّل��ذي ب��ادرت 
�إلي��ه وزي��رة �لق�شاء م��ن �لبي��ت �ليهودي 
�أييليت �شكيد، و�ّل��ذي ين�س على م�شادرة 
يف  �لنظ��ر  �لعلي��ا  �ملحكم��ة  �شالحي��ات 
�لأر��ش��ي  يف  �لفل�شطيني��ني  �لتما�ش��ات 
�لفل�شطيني��ة �ملحتل��ة ع��ام 1967، ونقل 
هذه �ل�شالحي��ات �لق�شائية �ىل �ملحكمة 

�ملركزية �لإد�رية يف �لقد�س.
وح�ش��ب �لتقري��ر، ف��اإن �ملق��رتح ياأت��ي يف 
�شي��اق م�شاري��ع �لقو�ن��ني �ّلت��ي تب��ادر لها 
�لوزي��رة �شكي��د وحكوم��ة �مل�شتوطنني من 
�أجل تقوي�س �أية �إمكانية لال�شتئناف على 

قر�ر�ت �لحت��الل وتاأخري تنفيذها، ومن 
�أج��ل ت�شريع تنفيذ �شيا�ش��ات �ل�شتيطان 
�ليه��ودي  �لبي��ت  ح��زب  يتبناه��ا  �ّلت��ي 
وحكومة �ليمني �ملتطرف "�لإ�شر�ئيلية".
نق��ل  ف��اإن  �لعملي��ة،  �لناحي��ة  وم��ن 
�شيعي��ق  �إد�ري��ة  ملحكم��ة  �ل�شالحي��ات 
تتعل��ق  �ّلت��ي  �لق�شائي��ة  �لإج��ر�ء�ت 
�إطال��ة  �ىل  و�شي��وؤدي  بالفل�شطيني��ني 
�لفرتة �لزمني��ة لالإج��ر�ء�ت يف �ملحكمة 
ع��ب عليه��م متابع��ة ق�شاياه��م  مم��ا �شي�شّ
�أكر م��ن �ل�شعوبة �ملوج��ودة �أ�شاًل �ليوم، 
بالت��ايل �شي�ش��ّرع م��ن تطبي��ق خمطط��ات 
�ل�شتي��الء عل��ى �لأر��ش��ي �لفل�شطيني��ة 
من خ��الل "�شرعنة" �لب��وؤر �ل�شتيطانية 
�لع�شو�ئي��ة وت�شهي��ل م�ش��ادرة �لأر��ش��ي 

�لفل�شطينية �خلا�شة.
وكانت �لوزيرة �شكيد قد �شئلت يف مقابلة 
�أجرته��ا معه��ا �شحيف��ة و��شنط��ن بو�ش��ت 
م��ا �إذ� كان��ت تعتق��د �أن �لوق��ت ق��د حان 
"�لإ�شر�ئيلي��ة" عل��ى  �ل�شي��ادة  لتطبي��ق 
�لأر��ش��ي �لفل�شطيني��ة كامل��ة فاأجابت: 
منح��ت   B �ملنطق��ة  بالتاأكي��د،  "نع��م 
تن�شي��ق �أمن��ي م�ش��رتك م��ع "�إ�شر�ئي��ل"، 
ولك��ن يف �ملنطق��ة C هن��اك ن�ش��ف مليون 

فل�شطيني". �ألف  "�إ�شر�ئيلي" و100 
�أن  لن��ا  ينبغ��ي  �أن��ه  "�أعتق��د  و�أ�شاف��ت 

نطب��ق �لقان��ون "�لإ�شر�ئيل��ي" عل��ى هذه 
�ملنطق��ة”. و�أ�شاف��ت: “م��ا �شيح��دث ه��و 
تطبي��ق �لقانون "�لإ�شر�ئيلي" يف �ملنطقة 
B جزءً�  A و  C، و�ش��وف تكون �ملناط��ق 
من �حت��اد كونف��در�يل م��ع �لأردن وغزة، 
�أعتق��د �أن �أي ح��ل �لي��وم يحت��اج �إىل �أن 
يكون ج��زءً� من �حلل��ول �لإقليمي��ة، �إنها 

لي�شت م�شكلة "�إ�شر�ئيل" فقط".
وغ��زة   B و   A "�ملنطق��ة  وتابع��ت: 

�شي�شبحون جزءً� من �لأردن".
و�أ�ش��ار �لتقرير يف �ل�شي��اق، �إىل �أن رئي�س 
يح��اول  نتنياه��و،  بنيام��ني  �حلكوم��ة 
��شرت�شاء �جلمهور �ليميني وب�شكل خا�س 
جمه��ور �مل�شتوطن��ني م��ن خ��الل ت�شري��ع 
و�ل�شتجاب��ة  �ل�شتيطاني��ة،  �ملخطط��ات 
ملطالبه��م ع��رب �ل�شتي��الء عل��ى مزيد من 

�لأر�س �لفل�شطينية وتهويدها.
وب��نّي �أن نتنياه��و �أو�ش��ح خ��الل �جتم��اع 
خمط��ط  وج��ود  ع��ن  �لليك��ود  ل��وزر�ء 
��شتيط��اين جدي��د لبن��اء �أك��ر م��ن ٨٠٠ 
"ه��ار  م�شتوطن��ة  يف  ��شتيطاني��ة  وح��دة 
بر�خ��ا" جن��وب مدين��ة نابل���س، وحتويل 
مدين��ة  �ىل  �ملذك��ورة  �مل�شتوطن��ة 

��شتيطانية.
وياأت��ي ذل��ك يف وق��ت �شادق��ت حكوم��ة 
وح��دة   350 بن��اء  عل��ى  �لحت��الل 

"غو���س  جتم��ع  �إط��ار  يف  ��شتيطاني��ة 
عت�شي��ون" �ل�شتيطاين �ملقام على �أر��شي 
�ملو�طن��ني �لفل�شطيني��ني جنوب��ي مدينة 
بي��ت حل��م تهي��ًد� لنق��ل 13 عائل��ة م��ن 
م�شتوطني بوؤرة "نتيف هاأفوت" �لقريبة؛ 
ليج��ري ت�شكينه��م يف منطق��ة قريبة من 
"غو���س  "�ليع��ازر" يف جتم��ع  م�شتوطن��ة 

عت�شيون" �ل�شتيطاين.
�إىل  �لتقري��ر  لف��ت  جدي��د،  تط��ور  ويف 
م��ا ك�شف��ه "ي��وؤ�ب غالي��ت" وزي��ر �لبن��اء 
و�ل�ش��كان "�ل�شر�ئيل��ي"، م��ن خمططات 
��شتيطاني��ة ملعاجلة ما �أ�شم��اه �لكتظاظ 

يف �لقد�س.
وح�ش��ب �لوزي��ر، ف��اإن ح�شاب��ات وز�رت��ه 
ت�شري �إىل حاجة �ملدينة �ىل مليون وحدة 
��شتيطانية جديدة خ��الل �لع�شرين عامًا 

�لقادمة".
وتخط��ط �ل��وز�رة لإقام��ة خم�ش��ة �آلف 
�لبي�ش��اء  �لتل��ة  عل��ى  �شكني��ة  وح��دة 
جن��وب غرب �لقد���س و�شبعة �آلف وحدة 
جدي��دة يف �ملنطق��ة �ل�شناعية يف قلنديا 
»عط��روت«، و�أل��ف وح��دة يف م�شتوطن��ة 
�ملخططات  هذه  زئي��ف" وتعترب  "ب�شغات 
�لرئي�شة، فيم��ا ي�شاف �إليها بناء �أكر من 
�ألف��ي وح��دة �شكنية يف جبع��ات همطو�س 

على �ر��شي بيت �شفافا.

�ملمك��ن  م��ن  �ل��وز�رة  ملخطط��ات  ووفق��ا 
بع���س  يف  �مل�شتوطن��ني  ع��دد  م�شاعف��ة 
�ملناط��ق كحي �لقطمون يف غربي �لقد�س، 
وح��دة  �آلف  �شت��ة  �إقام��ة  بالإم��كان  �إذ 
�شكني��ة يف �ملكان �ل��ذي توجد في��ه �ليوم 

�ألفا وحدة فقط.
يف �لوقت نف�شه، �شادق��ت �للجنة �ملحلية 
للتنظي��م و�لبن��اء يف �لقد���س عل��ى �إيد�ع 
خمط��ط قدمت��ه �لبلدي��ة لإطال��ة "نف��ق 
�جلي���س" �لذي ميتد ق��رب �أ�ش��و�ر �لبلدة 

�لقدمية يف �لقد�س باإجتاه �ل�شمال.
وي�شتمل �ملخطط على �إ�شافة م�شار جديد 
يف �لنفق �لقائم و�إطالته حتى �لفنادق يف 
منطقة مندلبوم، ولن تتم �إطالة �مل�شار يف 
�لنف��ق باإجتاه �جلن��وب �إذ �شيبقى كما هو 

علية �ليوم.
ووفق��ًا للمخطط، فاإنه قب��ل �نتهاء �لنفق 
�لقائم بقليل �شيتم �إيجاد تفرع له على �أن 
ي�شتمر �لنفق �جلديد �إىل ما حتت موقف 
�شي��ار�ت ب��اب �لعم��ود ومنطق��ة �لنخي��ل 
ويتج��ه نح��و م�ش��ار �لقطار �خلفي��ف. �أما 
�لهدف من �إطالة �لنفق فهو تخفيف حدة 
�كتظ��اظ حركة �ل�ش��ري يف �ملنطق��ة �لتي 
ترب��ط �شمال �لقد���س بجنوبها و�لتي مير 
بها �شكان �لقد���س �ل�شرقية لدى توجههم 

�إىل ر�م �هلل وبيت حلم.

االحتالل يبتلع الضفة والقدس باالستيطان
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أيهما أفضل لوح التقطيع الخشبي أم البالستيك؟

غزة- �لر�أي
رن��د  �لتغذي��ة  خب��رية  �أك��دت 
تقطي��ع  ل��وح  �أن  �لدي�ش��ي 
�لبال�شتي��ك �أف�ش��ل م��ن �للو�ح 
�لل��و�ح  لن  �خل�شبي��ة، 
�لزجاجية �شهلة �لك�شر ومكلفة 
، وغري متع��ارف عليها كثري� و�إن 

كانت �لأف�شل بني �للو�ح.
و�أ�ش��ارت �إىل �ش��رورة تنظي��ف 
و�شعه��ا  قب��ل  �خل�ش��ار  وغ�ش��ل 
عل��ى ل��وح �لتقطي��ع، لن �لغبار 
�خل�ش��ار  عل��ى  و�لترب��ة 
ل��وح  م��ن  �إز�لته��ا  �ل�شع��ب  م��ن 

�لتقطيع.
وبينت �أن لوح �لتقطيع �خل�شبي 
ل ينظف مثل �للوح �لبال�شتيكي، 

ول ميك��ن ��شتخ��د�م �أي ن��وع من 
�ملنظف��ات علي��ه، بالإ�شافة �إىل 
�أن ل��وح �خل�شب يتج��رح وي�شبح 
به خط��وط تعلق به��ا �لبكرتيا، 
م�ش��رية �إىل وج��ود �أن��و�ع خ�شب 
مق��وى ل يخد�س �و يتجرح وهو 
حقيق��ة عب��ارة ع��ن �شري�مي��ك 

مدهون وي�شهل تنظيفه.
 4 وج��ود  �ش��رورة  �إىل  ونبه��ت 
�أل��و�ح تقطيع يف �ملطبخ، فو�حد 
للخ�ش��ار،  �لأخ�ش��ر  بالل��ون 
و�لأحم��ر  للدج��اج،  و��شف��ر 
للجبن��ة  و�لأبي���س  للح��وم 
و�خلبز، ولكن �إن كان لدينا لوح 
تقطيع خ�شبي يف �ملنزل فيف�شل 

�أن يكون للخبز.

غزة- �لر�أي- عبد �هلل كر�شوع
تعددت �لوج��وه و�ل�شبيل �ملوت و�حد ، 
فه��ذ�  يطعن بنف�شه ب�شكني و�آخر يعلق 
نف�ش��ه على حبل �مل�شنق��ة ليتخل�س من 
حياة ياأ�س من تفا�شيلها ، و�آخر ي�شرب 
�شم فئ��ر�ن ليتخل�س م��ن �شنك �حلياة 
�لت��ي ل يرى بها ف�شحة ملزيد من �لأمل 
ل�شح��ن همت��ه، و�لعدي��د م��ن �حل��الت 
و�لق�ش���س �لت��ي ل �نته��اء له��ا و�شعت 
�حل�ش��ار و�شيق �حلي��اة �شّماعة �أ�شباب 
�نتحاره��م ،مع �لتغبي���س على تفا�شيل 
حياتي��ة رمب��ا تك��ون �ل�شب��ب �لأ�شا�س 

ور�ء �لنتحار .
هو �لو�قع �ملرير �لذي يحياه �ملو�طنني 
نتيج��ة �حل�ش��ار �ملفرو���س عليه��م من 
كل جان��ب من��ذ ع�ش��ر �أع��و�م، ز�د فيها 
�لو�ق��ع  ه��ذ�  ولك��ن  و�لفق��ر،  �ل�شن��ك 
ل ي��ربر له��م �لإق��د�م عل��ى �لنتح��ار 
لأن �لن�ش��ر ل ياأت��ي �إل بع��د تحي���س 

و�ختبار.
عل��ى  �ملقب��ل  تف�ش��ل  دقائ��ق  ولعله��ا 
�لنتح��ار على فق��د�ن �حلي��اة،، ونظرً� 
ع��ن  �ليومي��ة  �شب��ه  �لأخب��ار  لغ��ز�رة 
�إق��د�م �أحدهم على قت��ل نف�شه، فحتى 
ه��ذه �للحظ��ة ل توجد �أرق��ام ر�شمية 
ول حقائ��ق و�أ�شباب تثبت ن�شبة وجود 
�لت��ي يعتق��د �لبع���س من��ا �أنه��ا �أ�شحت 

ظاهرة .
عل��م  يف  وخمت�ش��ون  مر�قب��ون  وكان 
�لنف���س و�لقت�ش��اد، دق��و� من��ذ فرتة 
ناقو���س �خلط��ر يف ظل تز�ي��د حالت 

�لنتح��ار يف قط��اع غ��زة، حي��ث ت�شري 
�لتقاري��ر �حلقوقي��ة و�لطبي��ة �إىل �أن 
�لنتح��ار  حم��اولت  ع�ش��ر�ت  هن��اك 

�شهريا ل يتم �لإف�شاح عنها.
ح�ش��ب  �لبطال��ة  مع��ّدلت  وو�شل��ت 
�إح�ش��اء�ت �جلهاز �ملرك��زّي لالإح�شاء 
فيم��ا   ،43.2% �إىل  �لفل�شطين��ّي 
و�شل��ت مع��ّدلت �لفق��ر �إىل 38.8%، 
بينم��ا بل��غ ع��دد �لذي��ن يعتا�ش��ون من 
م�شاع��د�ت �ملوؤ�ّش�ش��ات �لدولّية كوكالة 
�لأمم �ملّتحدة لغوث وت�شغيل �لالجئني 
�لفل�شطينّي��ني "�لأون��رو�"، نحو مليون 

ون�شف مو�طن يف 2017.

ماهية االنتحار
�لأخ�شائية �لنف�شي��ة هيام �أبو �لكا�س 
قال��ت �إن �لنتح��ار يع��رف باأن��ه �إقد�م 
�لإن�شان ب�شكل متعمد و�أحيانًا خمطط 
لإنه��اء حيات��ه نتيجة ع��دم ر�شاه عن 
حيات��ه �أو معان��اة وم�شق��ة ل ي�شتطيع 
ل�شط��ر�ب  ونتيج��ة  معه��ا،  �لتكي��ف 
تفك��ريه فاإن��ه يعتق��د �أن �له��روب م��ن 

�مل�شكلة وت�شفية حياته هو �حلل.
وبينت �أبو �لكا���س يف حديثها "للر�أي" 
�أن  كث��ريً� م��ن حم��اولت �لنتح��ار ل 
يق�ش��د منه��ا �ل�شخ���س �ل��ذي يح��اول 
يق�ش��د  و�إمن��ا  نف�ش��ه؛  قت��ل  �لنتح��ار 
كالزوج��ة  �لنتب��اه،  ولف��ت  �لتهدي��د 
حينم��ا تري��د �أن تلف��ت �نتب��اه زوجها، 
و�لأبن��اء حينم��ا يريدون لف��ت �نتباه 
و�لديه��م، و�شخ���س م��ا يري��د �ن يلفت 

�نتباه �أحد يف �ملجتم��ع، فهذ� �ل�شخ�س 
يف  ق�ش��ده  ولي���س  �لنتح��ار  يح��اول 

حقيقة �لأمر �أن ميوت ولكنه ميوت.
ه��و  �حلقيق��ي  �لنتح��ار  �أن  وبين��ت 
�لنتح��ار  فع��اًل  �ل�شخ���س  يق�ش��د  �أن 
وقت��ل نف�ش��ه، وه��ذه �حلال��ة �أك��ر م��ا 
تك��ون و�ش��ط �لرجال �لذي��ن بلغو� �شن 
�لن�ش��ج وذلك ب�شبب م�ش��اكل نف�شية �أو 

�جتماعية �أو زوجية �أو مالية.
و�جلدي��ر بالذك��ر ح�ش��ب �أب��و �لكا���س 
�أن �ل�شخ���س �ملنتح��ر �حلقيق��ي غالب��ًا 
م��ا يخط��ط لعملي��ة �لنتح��ار، وه��ذ� 
�ل�شخ���س كثريً� ي��رتك ورق��ة �أو دلياًل 
يق��دم فيه �عتذ�رً� لأهل��ه �أو �أقاربه �أو 
ي�شج��ل و�شي��ة �أو ي�شج��ل م��ا عليه من 
�أو ي�شج��ل �أي معلوم��ات تفي��د  دي��ون، 
�أنه �نتح��ر.. وي�شتخدم يف ذلك و�شيلة 

قاتلة.
ي�شتخ��دم  �لرج��ل  فمث��اًل  وقال��ت:"  
�لو�شيل��ة  �أو  بعمل��ه  مرتبط��ة  و�شيل��ة 
�ملتوف��رة يف جم��ال عمل��ه مث��ال عل��ى 
ذل��ك �لرجال �لذين يعمل��ون يف �ملجال 
�لع�شك��ري ويحمل��ون �أ�شلح��ة فه��وؤلء 
يقدم��ون على �لنتح��ار بقت��ل �أنف�شهم 
باط��الق �لن��ار، �أم��ا �ل�شي��د�ت فغالب��ًا 
ما يلج��اأن لالنتح��ار باأخ��ذ �لأدوية �أو 
بتن��اول �ملو�د �لكيماوية، وهناك طرق 
�أخ��رى لالنتح��ار مثل �لقذف م��ن �أعلى 
�جل�ش��ر بال�شي��ارة وغريه��ا �لكث��ري من 

طرق �لنتحار".
و�أك��دت على �أن �لكث��ري ممن ينجون من 

عملي��ات �لنتحار يتم معاجلتهم نف�شيًا 
للتع��رف عل��ى �ه��م �مل�ش��اكل و�لأ�شباب 
�لت��ي دفعته��م لالإق��د�م على �مل��وت من 

�أجل �لتغلب عليها.

ال يرضى بقدره
�جلامع��ة  يف  �لإفت��اء  جلن��ة  رئي���س 
�لإ�شالمي��ة د.ماه��ر �ل�شو�ش��ي �أك��د �أّن 
�لنتحار حم��رم لأى �شبب من �لأ�شباب 
ومهم��ا كان د�فع��ه، وق��د ورد كث��ري من 
�لآي��ات و�لأحادي��ث �لت��ي حت��رم قتل 
�لنف���س، �أو �أن ُتقتل من قب��ل �أ�شخا�س 

�آخرين باأي حال من �لأحو�ل.
وع��ن حك��م �لنتح��ار يف �ل�ش��رع ق��ال 
�ل�شو�ش��ي " لل��ر�أي": "ه��و م��ن كبائ��ر 
�لذن��وب، وقات��ل نف�ش��ه عم��ًد� م�شريه 
�خل��روج م��ن رحم��ة �هلل و�ل��رتّدي يف 
جهّن��م خال��ًد� فيه��ا �أبًد�، ودلي��ل ذلك، 
قول��ه )تع��اىل(: "َوَل َتْقُتُل��وْ� �أَنُف�َشُكْم 
�إِنَّ �هلّلَ َكاَن ِبُك��ْم َرِحيًم��ا * َوَم��ن َيْفَعْل 
ِليِه َناًر�  َذِل��َك ُعْدَو�ًنا َوُظْلًما َف�َش��ْوَف ُن�شْ

َوَكاَن َذِلَك َعَلى �هلّلِ َي�ِشرًي�".
�أب��ي  حدي��ث  يف  ج��اء  :" وم��ا  وتاب��ع 
هري��رة )ر�ش��ي �هلل عن��ه( ع��ن �لنبي 
)�شل��ى �هلل علي��ه و�شلم(: "م��ن تردى 
من جب��ل فقتل نف�شه فه��و يف نار جهنم 
ي��رتدى في��ه خالًد� خمل��ًد� فيه��ا �أبًد�، 
ه يف  ا فقت��ل نف�شه ف�شُمّ ى �شمًّ وَم��ن حت�َشّ
يده يتح�شاه يف نار جهنم خالًد� خملًد� 
فيه��ا �أب��ًد�، وَم��ن قت��ل نف�ش��ه بحديدة 
فحديدت��ه يف يده يجاأ بها بطنه يف نار 

جهنم خالًد� خملًد� فيها �أبًد�".
وي��رى �ل�شو�ش��ي �أن عو�م��ل ع��دة ق��د 
تت�شارك يف جل��وء �ملرء �إىل قتل نف�شه 
منتح��ًر�، ولكن تل��ك �لأ�شباب جمتمعة 
تعود �إىل �شب��ب رئي�س يتمثل يف �شعف 
�ل��و�زع �لدين��ي ل��دى �مل��رء، وتر�ج��ع 
�لر�ش��ا  حي��ث  م��ن  نف�ش��ه  يف  �لإمي��ان 

بالق�شاء و�لقدر.
وب��ني �أن �ل��ذي يفك��ر بالنتح��ار يظّن 
و�هًم��ا �أنه بذل��ك �شينتهي م��ن م�شاكله 
و�آلم��ه، و�شيه��رب �إىل ما دونه��ا، لفتًا  
�إىل �أن �ملنتح��ر يحاول �لحتجاج على 
�شيق عي�شه �أو م�شاكل تلم به من خالل 
�لنتحار، قائ��اًل: "وهو ما ُيظهر �شعف 
�شخ�شيت��ه وُجبن��ه يف مو�جهة �لو�قع، 
��ا ب��ه �أن  وم�ش��اكل �حلي��اة، وكان حريًّ
يبحث عن �ل�شبل �ملتاحة كافة وغريها 
حلله��ا، و�لعي���س بالقدر �ل��ذي ير�شيه 

�إىل حد ما  على حد قوله".
وب��ني �ل�شو�شي لأن �ملنتحر جترى عليه 
ن  ل وُيكفَّ �أح��كام موتى �مل�شلم��ني، فُيغ�شَّ
وي�شلى عليه ويدفن يف مقابر �مل�شلمني، 
وي��ورث ماله ويرتح��م عليه ويدعى له 

بالرحمة و�ملغفرة، كما قال �لعلماء.
�هلل  مر�قب��ة  �إىل  د.�ل�شو�ش��ي  ودع��ا 
و�لأق��و�ل  �لأعم��ال  يف  )تع��اىل( 
وكل �ش��اأٍن م��ن �شئ��ون �حلي��اة، مطالًب��ا 
�لدين��ي  �مل�شت��وى  برف��ع  بالهتم��ام 
لدى جمي��ع �أف��ر�د �ملجتم��ع، من خالل 
�إقام��ة �لندو�ت �لديني��ة، �شو�ء د�خل 

�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية �أم خارجها.

"قسوة األزمات" شماعة الضعفاء لتبرير االنتحار
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غزة- �لر�أي
�عت��د�ء�ت  �أن  �لإع��الم  وز�رة  �أك��دت 
�ل�شحفي��ني  بح��ق  �لإ�شر�ئيل��ي  �لحت��الل 
تو��شل��ت  �لفل�شطيني��ة  �لإع��الم  وو�شائ��ل 

خالل �شهر فرب�ير/ �شباط  2018.
وح�شب �لتقرير �ل�شهري، فقد �شجلت وحدة 
�لر�ش��د و�ملتابع��ة يف وز�رة �لإعالم �أكر من 
) 56  ( �نته��اكًا ، حي��ث بل��غ جمموع �نتهاك 
�حلري��ات �لإعالمي��ة م��ن قب��ل �لحت��الل 
�لإ�شر�ئيل��ي " 51" �نته��اكًا ، ف��ى حني بلغت 

�لنتهاكات �لد�خلية "5 " �نتهاكات .
كان �أبرزه��ا �إ�شاب��ة �أك��ر م��ن )5( م�ش��ورً� 
و�شحفيًا و�لعت��د�ء على )4( حالت منهم 
بال�ش��رب �ثناء تغطيته��م مو�جهات، تخللها 
بلغ��ت  مع��د�ت  م�ش��ادرة هوي��ات و�حتج��از 

عدد)5( .
كم��ا �شجلت)7( حالت �عتق��ال لل�شحفيني 
وتدي��د �عتق��ال  وه��م: �أحم��د �لعر�بي��د، 
يا�شر �لعر�بيد، عبد �ملح�شن �شالدلة، �حمد 
�ل�شف��دي، حمم��د عل��و�ن، ب�ش��ري �لطوي��ل 
جتدي��د  �شجل��ت  ،حي��ث   حنت���س  وهم��ام 
هم��ام  �ل�شحف��ي  بح��ق  �عتق��ال   وتدي��د 
حنت���س للم��رة �لثالث��ة، و�لتمدي��د �عتقال 
�ل�شحافي��ة ب�ش��رى �لطوي��ل للم��رة �لثانية 
مل��دة 4 �شهور، وتدي��د �عتقال حممد علو�ن 
، عد� ع��ن �حتجاز )9( ومنع من �لتغطية ل� 
)12(  حال��ة و��شتدعاء)1( حالة، و�جبار 
)1( حال��ة �أخ��رى عل��ى دفع غر�م��ة مالية 
قبل �لإفر�ج عن��ه، وعملية �نتهاك )1( من 
قب��ل موق��ع �لفي�س ب��وك حيث �أغل��ق موقع 
"في���س بوك" �لعديد من ح�شابات عدد من 
�ل�شحفي��ني ون�شطاء �لع��الم �جلديد حتت 

حجج و�هية.
�قتح��ام  عملي��ات   )6( �للجن��ة،  ووثق��ت 
ومد�همة وحتطيم قام بها جي�س �لحتالل 

ملنازل �ل�شحفيني خالل �عتقالهم.
�لعلي��ا �لإ�شر�ئيلي��ة  كم��ا نظ��رت �ملحكم��ة 

�ل��ذي  �للتما���س  يف  �ملحتل��ة  �لقد���س  يف 
�ش��د  �ملو�ط��ن"  "حق��وق  جمعي��ة  قدمت��ه 
�شرط��ة �لحت��الل حول من��ع وعرقلة عمل 
�ل�شحفيني يف تغطية �لأحد�ث �لتي تقع يف 

حميط �لبلدة �لقدمية يف �لقد�س.
وفيم��ا يلي تفا�شي��ل لأهم �لنته��اكات �لتي 

مت ر�شدها:

أوال: االنتهاكات االسرائيلية
تن��ع  �لحت��الل  ق��و�ت   :2-2-2018
�ل�شحفيني من تغطي��ة فعالية �حياء ذكرى 
جم��زرة �حلرم �لبر�هيم��ي �ل�شريف و�لتي 
دع��ت له��ا �حلمل��ة �لوطنية لرف��ع �لغالق 

عن �لبلدة �لقدمية.
�لحت��الل  ق��و�ت  �عتقل��ت   :5-2-2018
�ل�شحف��ي �أحم��د �لعر�بي��د28 عام��ا �ل��ذي 
يعم��ل يف �إذ�ع��ة �حلري��ة و�لعت��د�ء عليه 
بال�ش��رب،  بع��د �قتح��ام منزل��ه يف مدين��ة 
ر�م �هلل وم�شادرة هويته، وتدمري حمتويات 

�ملنزل .
�لغ��د  قن��اة  م�ش��ور  �إ�شاب��ة   :8-2-2018
بالر�شا���س �ملطاط��ي �ثناء قم��ع �لحتالل 

�لطو�قم �ل�شحفية يف نابل�س.
2018-2-8: ج��ّدد �لحت��الل �لعتق��ال 
�لإد�ري بح��ّق �لأ�ش��ري �ل�شحف��ي �حلر همام 
حنت���س )26 عامًا(، �ل��ذي يق�شي حكمه يف 
�شج��ن �لنقب، مل��ّدة �شتة �شه��ور، وذلك للمّرة 
�لثالث��ة، علم��ًا �أّنه معتقل من��ذ 15 �شباط/ 

فرب�ير 2017
�لق��و�ت  �حتج��زت   :8-2-2018
�لإ�شر�ئيلي��ة، �مل�ش��ّور �حل��ّر جه��اد بركات، 
م�ش��ّور وكال��ة "�لأنا�ش��ول" �لرتكي��ة ه�شام 
"�حلي��اة  �شحيف��ة  م�ش��ّور  �شق��رة،  �أب��و 
�جلدي��دة" ع�ش��ام �لرمي��اوي، م�ش��ّور قن��اة 
"روؤيا" �لأردنية حممد �شو�شة و�مل�شّور �حلّر 
حمم��د �شريت��ح، ملنعه��م م��ن تغطي��ة فعالية 

�ش��د م�ش��ادرة �لأر��ش��ي يف قري��ة �ملزرع��ة 
�لغربية قرب ر�م �هلل و�حتجزت بطاقاتهم 

�ل�شحفية.
�ل�شحفي  يحتجز  �لحتالل   :9-2-2018
�مل�ش��ور �حلر حممود مطر، مرت��ني بعد قمع 
م�ش��رية �شعبي��ة عن��د حاجز ح��و�رة جنوب 

نابل�س،  ومينعه من �لتغطية.
جني��ب  �ل�شحف��ي  ��شاب��ة    :9-2-2018
بر���س  "��شو�شيت��د  وكال��ة  م�ش��ور  �ل��ر�زم 
خ��الل   �شاع��ده  يف  مطاطي��ة  بر�شا�ش��ة 
تغطيت��ه �ملو�جه��ات عل��ى حاجز ح��و�رة يف 

نابل�س.
�لق��و�ت  ��شتهدف��ت   :9-2-2018
"�لغ��د  تلفزي��ون  م�ش��ور  �لإ�شر�ئيلي��ة، 
�لعربي" من��ذر �خلطيب بر�شا�ش��ة معدنية 
كم��ا  �شاق��ه،  يف  �أ�شابت��ه  باملط��اط  مغلف��ة 
تغطي��ة  م��ن  �ل�شحفي��ة  �لطو�ق��م  منع��ت 

�ملو�جهات يف نابل�س.
ت��دد  �لحت��الل  2018-2-13:حمكم��ة 
�عتق��ال �لناطق��ة با�ش��م �شبكة �ن��ني �لقيد 
 4 �ل�شحفي��ة ب�ش��رى �لطوي��ل �إد�ري��ا مل��دة 
�شه��ور للم��رة �لثاني��ة، م��ع ق��ر�ر ب��اأن يكون 

�لتمديد �لأخري.
�لحتالل  ق��و�ت  �عتقل��ت   :13-2-2018
جم��دي  يا�ش��ر  �ل�شحف��ي  �لإ�شر�ئيل��ي، 
24 عام��ا م��ن مدين��ة ر�م �هلل،  �لعر�بي��د  
)�ش��وت  �إذ�ع��ة  يف  �شحفي��ًا  يعم��ل  و�ل��ذي 
�حلري��ة(. بعد مد�هم��ة منزله يف ر�م �هلل. 
وه��و �شقيق �ل�شحفي �حم��د �لعر�بيد �لذي 
�عتقله قو�ت �لحتالل بعد مد�همة منزله 

قبل �أ�شبوع
تن��ع  �لحت��الل  ق��و�ت   :14-2-2018
�ل�شحفي��ني من تغطي��ة هدم منزل��ني �شمال 

غرب �خلليل �ليوم
ت�ش��ع  2018-2-14: حمكم��ة �لحت��الل 
مر�شوم��ا منظم��ا ح��ول تغطي��ة �ل�شحفيني 
لالأح��د�ث �أينم��ا وقع��ت؛ ولي���س يف حمي��ط 

�لبل��دة �لقدمي��ة فح�ش��ب؛ وذل��ك بالتفاق 
و�ملُلتم�ش��ني  �ل�شحافي��ني  م��ع  و�لت�ش��اور 
خ��الل 3 �أ�شهر.وذل��ك بع��د �للتما�س �لذي 
�ش��د  �ملو�ط��ن"  "حق��وق  جمعي��ة  قدمت��ه 
�شرط��ة �لحت��الل حول من��ع وعرقلة عمل 
�ل�شحفيني يف تغطية �لأحد�ث �لتي تقع يف 

حميط �لبلدة �لقدمية يف �لقد�س.
وتوج��ه �ملحكمة �إز�ء �ش��رورة و�شع مر�شوم 
يوؤك��د �أن ت�ش��رف �ل�شرط��ة مل يك��ن �شم��ن 

تعليمات و��شحة وقانونية حتى �لآن.
�لتو��ش��ل  موق��ع  �غل��ق   :14-2-2018
�لجتماع��ي  " في�شب��وك" ح�شاب��ات تع��ود 
ل�شحفي��ني ون�شطاء معروف��ني، و�ل�شتهد�ف 
�أخب��ار  ن�شره��ا  ملج��رد  ح�شاب��ات  �شم��ل 
عملي��ات مالحقة �ل�شهيد �حم��د جر�ر قبل 

��شت�شهاده.
�لق��و�ت  �عتقل��ت   :15-2-2018
�لإ�شر�ئيلي��ة، �ل�شح��ايف يف "�شبك��ة قد���س 
�شالل��دة،  �ملح�ش��ن  عب��د  �لإخباري��ة" 
�قتح��ام  بع��د  بال�ش��رب  علي��ه  و�لعت��د�ء 

منزله يف بلدة �شعري جنوب مدينة �خلليل.
ط��ارق  �ل�شحف��ي  �إ�شاب��ة   :16-2-2018
خماي�ش��ة م�شور ف�شائي��ة �لنجاح يف �خلليل  
��شتهد�ف��ه   ج��ر�ء  بركبت��ه  غ��از  بقنبل��ة  
ب�ش��كل مبا�ش��ر ومتعمد من ق��و�ت �لحتالل 

. "
تن��ع  �لحت��الل  ق��و�ت   :16-2-2018|
قن��اة �لغ��د �لعرب��ي م��ن تغطي��ة م�ش��رية يف 

�خلليل وتلقي �لقنابل �ل�شوتية جتاههم.
�لق��و�ت  ��شتهدف��ت   :17-2-2018
"�لغ��د  ف�شائي��ة  مر��ش��ل  �لإ�شر�ئيلي��ة، 
�لعرب��ي" ر�ئ��د �ل�شري��ف بقناب��ل �لغاز �دت 
�أثن��اء  لعين��ه،  �خلارجي��ة  �لغ�شي��ة  حل��رق 
تغطيت��ه �ملو�جهات �لت��ي �ندلعت يف منطقة 

حلحول �شمال �خلليل.
2018-2-18: ق��و�ت �لحت��الل تقتح��م 
منزل �مل�ش��ور �ل�شحفي م�شعب �شاور  مر��شل 

وم�ش��ور �شحيفة "�حلدث"يف مدينة �خلليل 
دون  حمويات��ه،  وتدم��ر  وتفت�ش��ه   فج��ر� 

معرفة �لأ�شباب.
2018-2-20: �لحت��الل يقتح��م للم��رة 
�لثاني��ة من��زل �ل�شحف��ي م�شع��ب �ش��اور يف 
بالغ��ا  وت�شلم��ه  وتفت�ش��ه  �خللي��ل  مدين��ة 

لال�شتدعاء دون معرفة  �لأ�شباب.
تعتق��ل  �لحت��الل  ق��و�ت   :21-2-2018
�ل�شحف��ي حممد علو�ن وتعتدي عليه �ثناء 
تغطيته لفعالي��ة ت�شامنية مع �ل�شرى �مام 

�شجن عوفر مدينة ر�م �هلل.
�لحت��الل  ق��و�ت  م��ددت   :22-2-2018
�ل�شر�ئيلي �عتق��ال �ل�شحفي حممد علو�ن 
مل��دة 96�شاع��ة، وذلك بع��د �عتقال��ه �ثناء 
تغطيته للمو�جه��ات �لتي وقعت �مام بو�بة 
�شج��ن )عوف��ر( �لحت��اليل غ��رب ر�م �هلل 

ظهر �أم�س.
�لحتالل   �شلط��ات  �رغ��ام   :22-2-2018
�ل�شحف��ي حمم��د عل��و�ن عل��ى دف��ع غر�مة 
�أن  �شريط��ة  �شي��كل   2000 بقيم��ة  مالي��ة 

تفرج عنه.
 2018-2-22: ق��و�ت �لحت��الل تعت��دي 

على طاقم قناة �لقد�س �مام �شجن عوفر.
ق��و�ت  �حتج��زت   :22-2-2018
وكال��ة  طاقم��ي  �ل�شر�ئيل��ي،  �لحت��الل 
"وف��ا"،  �لفل�شطيني��ة  و�ملعلوم��ات  �لأنب��اء 
طوبا���س،  يف  فل�شط��ني  تلفزي��ون  ومكت��ب 
قرب مع��رب بي�ش��ان �لتج��اري �لحتاليل يف 
�لأغ��و�ر �ل�شمالي��ة، ومت م�ش��ادرة بطاق��ات 
م��ن  �ملك��ون  للطاقم��ني  �ل�شخ�شي��ة  �لهوي��ة 
�أربع��ة �أ�شخا�س، ثم قام��و� باحتجاز �شيارة 
�لتلفزيون، وطلبو� منهم �لقدوم �إىل �ملعرب.

2018-2-24: �عتقل��ت �شرطة �لحتالل 
منع��ت  كم��ا   �ل�شف��دي،  �حم��د  �ل�شحف��ي 
�إقامة حفل ع�ش��اء لل�شحفيني �ملقد�شيني يف  
مطعم فالدلفيا �لت��ي �غلقته لقامة موؤتر 

فيه  عن �لقد�س.

اإلعالم: )51 ( انتهاكًا بحق الصحفيين خالل فبراير المنصرم
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غزة – �لر�أي
�مل��ر�أة  جت��دد  "�لعنق��اء"،  كطائ��ر 
�لفل�شطينية م��ن �شمودها و�إ�شر�رها على 
�لبق��اء و�لتعاي�س مع ظروف قا�شية ��شبه 
بعم��ق نار م�شتعلة حتول م��ن بد�خلها �إىل 
رماد، فتبهر �لعامل يف يومها �ل�شنوي �لذي 
يو�فق �لثامن من �شهر "�آذ�ر" من كل عام.

يحتفل �لع��امل باأ�شره بذلك �ليوم مطالًبا 
باإن�شاف �ملر�أة و�ش��ن �لقو�نني �لتي ت�شمن 
حقوقها وتوف��ر لها حياة كرمية ت�شتطيع 
م��ن خاللها تاأدي��ة دوره��ا يف �ملجتمع، �إل 
"ي�شب��ح" عك���س  فل�شط��ني  يف  �لو�ق��ع  �أن 
ب�شب��ب �لحت��الل  �ملطالب��ات  تل��ك  تي��ار 

وممار�شاته.
�لأحب��ة  وفق��د�ن  و�لت�شري��د  �لعتق��ال 

و�حلرمان و�ل�شتهد�ف، �شنوف من عذ�ب 
تتعر�س له �لفل�شطينية يف وطنها �ملحتل، 
�لذي ُيع��د بالتاأكيد جزًء� من ذلك �لعامل 
�ل��ذي �ش��دع روؤو�شن��ا بن��د�ء�ت �لإن�شاف 
للم��ر�أة، �إل �إن كان��ت فل�شط��ني م��ن كوكب 

�آخر!

إثبات للذات
�لإح�شائي��ات و�لتقارير �ل�شنوية "تب�شم 
بالع�ش��رة" للمر�أة �لفل�شطيني��ة، فلم تدع 
جم��اًل �إل و�أثبت��ت قدرته��ا عل��ى �لإبد�ع 
فيه ورفع ر�ية �لنجاح يف �أعلى م�شتوياته، 
فكان��ت ِنع��م "�لأم و�لأب و�لأخ و�ل�شتاذة 
و�لطبيب��ة و�ملقاومة و�ل�شرطية �ل�شائقة 

... ووو �إلخ".

�جله��از �ملرك��زي لالإح�ش��اء �لفل�شطين��ي 
ذك��ر يف بيانات��ه �خلا�شة بع��ام 2017 �أن 
�لفل�شطيني��ة  �لأ�ش��ر  م��ن   10.6% نح��و 
تر�أ�شه��ا ن�شاء يف �لعام، بو�قع %11.2 يف 

�ل�شفة �لغربية و%9.5 يف قطاع غزة.
كما بلغت ن�شب��ة م�شاركة �لإناث يف �لقوى 
�لعامل��ة %19.0 من جممل �لإناث يف �شن 
�لعم��ل يف �لعام 2017 مقارنة ب� 10.3% 
يف �لع��ام 2001، وبلغ��ت ن�شب��ة م�شارك��ة 

�لذكور %71.2 للعام 2017. 
�أع�ش��اء  %21.2 م��ن  �أن  وب��ني �لتقري��ر 
�لهيئ��ات �ملحلي��ة يف �ل�شف��ة �لغربية هن 
�إناث مقاب��ل %78.8 ذك��و، و�أن 82.7% 
 17.3% م��ن �لق�ش��اة ه��م ذك��ور مقاب��ل 
�ن��اث، و%66.6 م��ن �ملحام��ني �ملز�ول��ني 

للمهن��ة ه��م ذك��ور مقاب��ل %33.4 �إن��اث 
و%82.0، م��ن �أع�شاء �لنيابة �لعامة هم 
م��ن �لرج��ال مقاب��ل %18.0 م��ن �لن�شاء 

خالل عام 2016.
كم��ا �أن ن�شب��ة �ل�شف��ري�ت �لفل�شطيني��ات 
�ملهند�ش��ني  م��ن  %5.8، و32.3%  بلغ��ت 
�مل�شجل��ني يف نقاب��ة �ملهند�ش��ني ه��ن ن�شاء، 
جمل���س  �أع�ش��اء  م��ن   12.4% وح��و�يل 
�لطلب��ة يف جامع��ات �ل�شف��ة �لغربية هم 

من �لإناث.
م��ن   42.7% �أن  �لبيان��ات  و�أو�شح��ت 
�ملوظف��ني يف �لقطاع �لعام �ملدين هن �إناث، 
حيث ي�شكلن )يف �لقطاع �ملدين( 11.3% 
م��ن درج��ة مدير ع��ام فاأعلى م��ن جمموع 

�ملدر�ء �لعاميني.

عذابات وبطولة
�إىل  و�لإح�شائي��ات  �لتقاري��ر  وت�ش��ري   
�أن نح��و 10 �آلف �م��ر�أة فل�شطيني��ة ق��د 
تعر�ش��ن للتعذي��ب و�لعتقال من��ذ �لعام 
1967 م��ن ب��ني ملي��ون فل�شطين��ي جرى 
�لإ�شر�ئيلي��ة  �ل�شج��ون  يف  به��م  �ل��زج 
ول ز�ل��ت 62 منه��ن يعان��ني يف معتق��الت 
�لحتالل من �شمنهن 7 قا�شر�ت و17 �أم.
كم��ا تع��اين 9 م��ن �لأ�ش��ري�ت م��ن �إهم��ال 
طب��ي متعم��د كونه��ن �عتقل��ن جريح��ات 
�إ�ش��ر�ء  �لأ�ش��رية  حال��ة  تك��ون  وق��د 
�جلعابي���س �ل�شرخ��ة �حلقيقي��ة للع��امل 
للتدخ��ل �ل�شري��ع و�لفاع��ل لإنق��اذ �ملر�أة 
�أولده��ا  م��ن  �ملحروم��ة  �لفل�شطيني��ة 

و�أ�شرتها.

المرأة الفلسطينية والـ "8 آذار"...إبداع وصمود بإصرار
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إعداد / جمعية واعد لألسرى والمحررين

غزة- �لر�أي
ل �ش��ك �أن �لعتق��ال �لإد�ري وباإجم��اع 
كل م��ن جّرب هذ� �لن��وع من �لعتقال هو 
�أ�ش��و�أ �لف��رت�ت �لتي قد يق�شيه��ا �لأ�شرى 
يف �شج��ون �لحت��الل، حت��ى �أن بع�شه��م 
يذهب �إىل و�شفه بالأق�شى على �لإطالق 
�ملوؤب��دة  بالأح��كام  حت��ى  ق��ورن  م��ا  �إذ� 
و�لعالي��ة، ذلك �أن �لعتق��ال �جلائر هذ� 
يخ�شع مل��ز�ج جهاز �ملخاب��ر�ت �ل�شهيوين 
و�نتقائه��م مئ��ات �لأ�شماء �لت��ي يجب �أن 
تق�ش��ي فرت�ت حك��م �إد�ري��ة يف �ل�شجون 

ل�شنو�ت دون �أي تهمة.
ول �شك �أن عدد� من �لأ�شرى �لفل�شطينيني 
خا�شو� �إ�شر�با ع��ن �لطعام لأيام طويلة 
من �أجل مقاوم��ة �لإد�ري و�أدو�ته، حيث 
يتالعب جه��از �ملخابر�ت مب�شاعر �لأ�شري 
وعائلت��ه ح��ني يت��م جتدي��د �عتقال��ه يف 
ي��وم �نتهاء �لتمديد �ل�شابق، وهكذ� حتى 
مي�ش��ي �لأ�شري �شن��و�ت ويقتطع من عمره 
م��ع �أطفال��ه وزوجت��ه �لكث��ري م��ن �لأيام 
ويفّوت �ملنا�شب��ات و�للحظات �لتي حتمل 
ذكري��ات ل��ن تع��اد، كل��ه م��ن �أج��ل م��ز�ج 
خمابر�تي يهدف �إىل ك�شر �أرو�ح �لأ�شرى 

و�إر�د�تهم.

خطوة أولى
يف  �لإد�ري��ون  �لأ�ش��رى  جل��اأ  موؤخ��رً� 
حماك��م  مقاطع��ة  �إىل  موح��دة  خط��وة 
�لحتالل �لتي ت�ش��در �لأحكام �لإد�رية 
دون �ل�شم��اح لالأ�ش��ري بح�شوره��ا �أو حتى 
مر�فع��ة حم��اٍم عن��ه ودون وج��ود تهمة، 
على �أمل �أن ت�شهم يف رفع �لظلم عن 450 

�أ�شريً� �إد�ريا يف �ل�شجون.
ويق��ول �ملهند�س و�شفي قبه��ا وزير �شوؤون 
�لأ�ش��رى �لأ�شب��ق ل� مكتب �إع��الم �لأ�شرى 
باأن خط��وة مقاطع��ة �لأ�ش��رى �لإد�ريني 
ملحاك��م �لحت��الل ل �شك �أنه��ا ت�شاهم يف 
تخفي��ف ع��بء ه��ذ� �لعتق��ال �جلائ��ر، 
هن��اك  تك��ون  �أن  مقت�شي��ات  م��ن  لأن��ه 
عد�ل��ة وف��ق �لقان��ون �ل��دويل �أن يك��ون 
هن��اك ق�ش��اة وهيئ��ة دفاع ومته��م؛ ولكن 
عندما ينع��دم عن�شر�ن رئي�شيان من هذه 
�ملنظوم��ة وهم��ا �ملحام��ي و�ملته��م وتبقى 
فقط �ملحكمة فه��ذ� �أمر غري مفهوم وغري 

منطقي.
وي�شي��ف قبه��ا �ل��ذي عان��ى كذل��ك م��ن 

�لأ�ش��رى  ح��ال  ب��اأن  �لإد�ري  �لعتق��ال 
�لإد�ريني يف �شجون �لحتالل كحال �ملثل 
�ل��ذي يق��ول “�ذ� كان غرمي��ك �لقا�ش��ي 
فبمن ت�شتنج��د”، مبينا باأن ه��ذ� �لنظام 
�لق�شائ��ي �لأع��وج يوؤثر عل��ى م�شد�قية 

هذ� �لق�شاء �ل�شهيوين.
�لأ�ش��رى  يقاط��ع  عندم��ا  وي�شي��ف:” 
ر�شال��ة  يوجه��ون  �ملحاك��م  �لإد�ري��ون 
للمجتم��ع �ل��دويل ب��اأن �ملحاك��م وهيئ��ة 
�لق�ش��اة ه��ي ج��زء م��ن معاناته��م ولي�س 

طرفا حمايد�”.
ه��ذه  �أن  �إىل  �ل�شاب��ق  �لوزي��ر  وي�ش��ري 
جتريبه��ا  مت  �لحتجاجي��ة  �خلط��وة 
�لت�شعيني��ات وتبعه��ا  �شن��و�ت  م�شبق��ًا يف 
�إ�شر�ب ع��ن �لطعام م��ا �أدى �إىل تخفيف 
�لن�شط��اء  بح��ق  �لعتق��ال  ه��ذ�  وت��رية 
و�ملحرري��ن �لفل�شطيني��ني حت��ى �ندلع��ت 
فيه��ا  ع��اد  و�لت��ي  �لأق�ش��ى  �نتفا�ش��ة 
�لحت��الل ل�شتخ��د�م �شيا�ش��ة �لعتقال 

�لإد�ري.
وي�ش��ف قبها ه��ذه �خلط��وة باأنه��ا تيط 
�للث��ام ع��ن عن�شري��ة حماك��م �لحتالل 
وميكن �لبناء عليها م�شتقباًل �إن مل حتقق 

مقاطعة �ملحاكم ثمارها باأن يتم تخفي�س 
حتدي��ده  �أو  �لإد�ري  �لعتق��ال  �شق��ف 
باأ�شه��ر معين��ة، لفت��ا �إىل �أن �لحت��الل 
�إن ��شتم��ر يف �شيا�ش��ة ع��دم توجي��ه تهم 
عل��ى  و�عتقاله��م  �لإد�ري��ني  للمعتقل��ني 
�أ�شا���س ما ي�شمى بامللف �ل�شري فاأنه ميكن 
�أن تتب��ع ه��ذه �خلط��وة خط��و�ت �أخ��رى 
�حتجاجي��ة مث��ل �لإ�ش��ر�ب ع��ن �لطعام 

كما حدث قبل �شنو�ت.
يخ�ش��ع  ل  ب��اأن  توقع��ه  ع��ن  و�أع��رب 
�ملحاك��م  مقاطع��ة  لق�شي��ة  �لحت��الل 
خط��و�ت  تتبعه��ا  �أن  �لأج��در  وبالت��ايل 

�أخرى كي حتقق هدفها.

قانونيا.. معنوية فقط
ب��دوره ي��رى �ملحامي حمم��ود �حللبي باأن 
ه��ذه �خلط��وة ل تخرج ع��ن �إط��ار كونها 
معنوية فق��ط، حيث يح��اول �لأ�شرى من 
خاللها لفت �أنظار �لعامل �إىل �ملاأ�شاة �لتي 

يعي�شونها جر�ء �لعتقال �لإد�ري.
جترب��ة  خا���س  �ل��ذي  �ملحام��ي  ويق��ول 
طويلة يف �ملحاك��م �لع�شكرية �ل�شهيونية 
ل��� مكتب �إع��الم �لأ�شرى �إنه م��ن �لناحية 

�لقانوني��ة ل يوج��د لهذه �خلط��وة تاأثري 
عل��ى �ملحاكم لأن �لأخرية لي�شت �شاحبة 
�لقر�ر يف �لعتق��الت �لإد�رية بل �لذي 
ي�شدره��ا هو �لقائد �لع�شكري، مبينا بانه 
بن��اء على حالت كث��رية موؤخ��رً� لأ�شرى 
�إد�ري��ني قاطع��و� �ملحاك��م ب�ش��كل ف��ردي 
ف��اإن �لق�ش��اة �شادقو� م��ر�ت عديدة على 

جتديد �عتقالهم �لإد�ري.
وي�ش��ري �إىل �أن �خلط��وة معنوي��ة لف�ش��ح 
�شيا�شة �لحت��الل و�أن �لعتقال �لإد�ري 
ملف �شري وغ��ري مك�شوف ل يجوز لالأ�شري 
و�ملحام��ي �لط��الع علي��ه، وه��ي خط��وة 
تثب��ت للعامل �أن��ه رغم عدم ح�ش��ور �أحد 
للرت�ف��ع ع��ن �لأ�شري ف��اإن �ملحكم��ة قامت 
بامل�شادق��ة علي��ه دون وج��ود ��شتئن��اف 

عليه.
وي�شيف:” �خلط��وة تقول �أمام �لعامل �إن 
هن��اك معتقل��ني ب�ش��كل غري قان��وين دون 
لو�ئ��ح �ته��ام ودون حمام��ني، ولك��ن ع��ن 
نتائجها وب�شر�حة قد تكون عك�شية لأن 
�ملحاك��م �أحيانا كانت تق��رر حتديد فرتة 
�لعتق��ال �لإد�ري، ولكنه��ا �أحيان قليلة 

�أن تتدخل يف ذلك”.

مقاطعة اإلداريين للمحاكم 
“تعّري” قضاء االحتالل
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غزة- �لر�أي
�شهد قطاع غزة، خالل �شهر فرب�ير / �شباط �ملا�شي 3651 مولودً� 
جديدً�، باملقاب��ل �شجلت مكاتب �لأحو�ل �ملدنية 302حالة تبليغ 

عن وفاة خالل �ل�شهر ذ�ته يف حمافظات قطاع غزة.
هذ� و�أظهرت �لإح�شائية �أن %51 من مو�ليد فرب�ير ذكور، بو�قع 
�أُنثى. 1790 مولود  �إناث بو�قع   49% 1861مولود ذكر، مقابل 
و�أ�ش��ارت �لأحو�ل �ملدني��ة مبديرية د�خلية غ��زة �إىل �أَنّ مكاتبها 
ل  �شجل��ت خالل فرب�ي��ر �ملا�شي 1323 مول��ودً� جدي��دً�؛ فيما �شجَّ

مكتبي د�خلية خانيون�س 718مولودً�.
كما �شجلت مكاتب د�خلية �ل�شمال خالل �ل�شهر ذ�ته 654مولودً�، 
ومكاتب �لأحو�ل �ملدنية بد�خلية �لو�شطى 513 مو�ليد ُجدد، يف 
حني �شجل��ت �لأحو�ل �ملدنية مبديرية د�خلي��ة رفح 443 مولودً� 

جديدً�.
�إىل ذل��ك، �أف��ادت �لأحو�ل �ملدنية �أن مكاتبه��ا يف حمافظات قطاع 

غزة �شجلت 302 حالة وفاة خالل فرب�ير �ملا�شي.
و�أظهرت �لإح�شائية �أن %55.60 من وفيات فرب�ير ذكور، بو�قع 
168 حالة وفاة، مقابل %44.40 �إناث بو�قع 134حالة وفاة.
ووفق��ًا لتقرير �لأحو�ل �ملدنية و�شل مكات��ب �لد�خلية مبحافظة 
غ��زة خ��الل �شه��ر فرب�ي��ر 117 تبلي��غ عن ح��الت وف��اة؛ يف حني 
�شجل��ت �لأحو�ل �ملدني��ة يف حمافظ��ة خانيون�س69 �إ�شع��ار تبليغ 

عن وفاة.
ل��ت مكات��ب �لأح��و�ل �ملدني��ة باملحافظ��ة �لو�شط��ى  بدوره��ا �شَجّ
36 تبلي��غ عن وفيات؛ فيما و�شلت مكاتب �لد�خلية يف حمافظة 
�ل�شم��ال 56 تبلي��غ وفي��ات، يف ح��ني �شجل��ت �لأح��و�ل �ملدني��ة يف 

حمافظة رفح 24 حالة وفاة.

غزة ت�شهد 3651 مولودً� 
جديدً� خالل فرب�ير

غزة - �لر�أي - �آلء �لنمر
ومهب��ط  �لعائلي��ة،  �للق��اء�ت  حم��ط 
يجتم��ع  علي��ه  �لرتفيهي��ة،  �لرح��الت 
ح��د  عل��ى  و�ملتخا�شم��ون  �ملتحاب��ون 
�ل�شغ��ار  يلع��ب  �شو�طئ��ه  و�أم��ام  �ش��و�ء، 
ويله��و �لكب��ار، وتق�شي معظ��م �ملخيمات 
�ل�شيفية لياليها �أمام �شو�طئه �مل�شتاأن�شة 
�حلي��ارى  ويب��ث  �لثائ��رة،  باأمو�ج��ه 
�شكو�ه��م و�أحز�نه��م و�أل��و�ن حكاياته��م 
لذ�ته، حتى �أنه مرتكز لقاعات �لأفر�ح 

�لتي ي�شنع �لغزيون �أفر�حهم بد�خلها.
و�ملتنف�س  �لرحلة  "�لبحر" يف غ��زة هو 
وه��و �له��و�ء وه��و �ل�شدي��ق، ب��ه تب��د�أ 
�جل��ولت وبه تنتهي، حت��ى �أ�شبح رّو�ده 
ي�شم��ون �أنف�شه��م باأنه��م �أبن��اء �لأبي���س 
�ملتو�شط، فال يردهم هذ� �لبحر خائبني 

�إل وقد �أعاده��م ب�شدور �شفيت من �شقم 
�حلياة.

و��شتنف��ذ �لغزيون كلماته��م �لتي حتوي 
ب��ني طياتها م�شاع��ر �ل�شتي��اء و�لغ�شب 
مم��ا �شيح��ل مبتنف�شه��م �لوحي��د، حت��ى 
�أنه��م �أطلقو� لأنف�شهم حمل��ة �إلكرتونية 

حملت و�شم #رجعو�_�لبحر.
وبعد �أن كان��ت مناطق معينة عمم عليها 
"ممنوع �ل�شباحة" لأ�شباب �لتلوث مبياه 
�ل�ش��رف �ل�شح��ي يف �ل�شن��و�ت �ملا�شي��ة، 
ف��اإن �لوق��ت �حل��ايل �ل��ذي ت��زد�د في��ه 
وترية �لأزمات �شتغلق بقية �ملناطق �لتي 
كانت مفتوحة لل�شباحة، و�إل �شيتعر�س 
�ملغام��رون لأمر��س �لتلوث يف مياه �شامة 

حد �ملوت.
وكان ول ز�ل ه��ذ� �مل��كان �ل��ذي تتج��ه 

�ملحتل��ة،  �ل�شف��ة  �أه��ايل  عي��ون  نح��وه 
غ��زة  قط��اع  لزي��ارة  يتوق��ون  و�لذي��ن 
لإطاللتها على �لبحر �لأبي�س �ملتو�شط، 
عل��ى  �شكان��ه  يح�ش��دون  كان��و�  ولطامل��ا 
�أكالت �ل�شم��ك �لطازج��ة بع��د �شيده��ا 

على �لفور.
�إع��الن حالة �لط��و�رئ يف حميط �شاطئ 
بح��ر غ��زة، �أث��ار �لكلم��ات �لناقمة على 
م��ن كان �شبب��ًا يف حتويل��ه �إىل مق��ر ملياه 
�ل�ش��رف �ل�شح��ي �ل�شام��ة، و�أث��ار كذلك 
حال��ة �لختناق �لتي ب��د�أت تتد ر�شميًا 
�إىل �ملتنف�س �لأول و�لأخري لقطاع غزة، 
بع��د �إعالن ف�شل حم��اولت معاجلة مياه 
�ل�ش��رف �ل�شحي عرب مول��د�ت �لكهرباء 
مي��اه  ع��رب  �إل  بالوق��ود  م�شبع��ة  �لغ��ري 
�لبح��ر. وبذل��ك ي�شتع��د �حت��اد بلديات 

قط��اع غ��زة، لإغ��الق �شو�ط��ئ �لقط��اع 
بالكامل ل�شخ مي��اه �ل�شرف �ل�شحي فيها 
ب�شب��ب عدم ق��درة �لبلدي��ات على توفري 
�لوق��ود ملحط��ة �ملعاجل��ة و�ش��ط تفاق��م 

�لأو�شاع �لإن�شانية و�لبيئية.
ويف ه��ذ� �ل�شي��اق ك�ش��ف رئي���س بلدي��ة 
غ��زة ن��ز�ر حج��ازي، �أن��ه �شيت��م �إغ��الق 
بالكام��ل،  غ��زة  قط��اع  بح��ر  �شو�ط��ئ 
و�شيت��م �ش��خ مي��اه �ل�ش��رف �ل�شحي نحو 
�لبح��ر لعدم قدرة �لبلدي��ات على توفري 
و��شتم��ر�ر  �ملعاجل��ة  ملحط��ة  �لوق��ود 
�شيا�شة �لعقاب �جلماعي �ملفرو�شة على 

�ل�شكان.
يف  �لط��و�رئ  حال��ة  �لبلدي��ات  و�أعلن��ت 
بفع��ل  تتقل���س  ب��د�أت  �لت��ي  خدماته��ا 
تقلي���س ت�شغي��ل �ملول��ود�ت �لكهربائي��ة 

�شيم��ا  للق��ود،  �شروري��ة  بحاج��ة  �لت��ي 
تقلي���س �خلدم��ات �لأ�شا�شي��ة �ملقدم��ة 

للمو�طن �لفل�شطيني.
�أزم��ة �لكهرباء يف �لقط��اع �لفقري لي�شت 
جدي��دة، لكنه��ا تع��ود لعدة �أ�شب��اب منها 
�لنق�س يف قدرة �لتوليد، حيث يوجد يف 
�لقطاع حمطة وحيدة قامت "�إ�شر�ئيل" 
بق�شفها عدة مر�ت �شابقا، ورغم ��شتري�د 
خطوط �لكهرباء من "�إ�شر�ئيل" وم�شر، 

�إل �أنها ل تعو�س �لنق�س �ملوجود.
وتفر�س "�إ�شر�ئيل" ح�شارً� حمكمًا على 
قط��ع غزة من��ذ �لع��ام 2007، كما تغلق 
م�ش��ر معرب رفح وه��و �لبو�ب��ة �لوحيدة 
ل�شكان �لقطاع دون �ملرور عرب �لحتالل، 
منذ �شنو�ت وتفتحه على فرت�ت متباعد 

ل تكفي �حلالت �لإن�شانية.

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


