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الراأي _ اآالء النمر
هنللا تعللج اخليام بجمللوع العائللات الوافدة من 
�شللتى حمافظللات قطاع غللزة، فمن غللر املتوقع 
تزايللد عللدد الوافديللن وخا�شللة مللن العائات 
الاجئللة بعللد ارتقللاء �شللبعة ع�شللر �شللهيدًا يف 
الثاثللن مللن اآذار بيللوم االأر�للض، اإال اأن �شمودًا 

يتبعلله اإ�شرارًا على موا�شلللة الطريق الذي راأى 
الفل�شطيني مللن خاله مامح العودة اإىل اأر�شه 

ومدنه وقراه.
�شيوخللًا واأ�شبللااًل و�شغللارًا ون�شاء ورجللاال، بكل 
ال�شا�شعللة  امل�شاحللات  تلللك  امتللاأت  االأعمللار 
واملخ�شللرة مبزروعللات القمح، تزاحللم ال�شبان، 

وتزاحم كذلك الوافدون اإىل ال�شياج احلدودي، 
�شيئللًا ما ي�شدهللم للتقللدم خطوات اأكللر، فكلما 
اأ�شبحللت الطريللق خلفهم كلمللا اأ�شرعللوا امل�شر 
جتاه اخلط ال�شائك والذي يرتب�ض عليه جنود 
االحتللال. املبللادرات العائليللة عمللت االأرجاء 
واالإقامللة  االنتقللال  بفكللرة  جديللًا  بالتفاعللل 

داخللل خيللام العللودة املنت�شبللة علللى احلللدود 
الفا�شلللة مع االأرا�شي املحتلللة، فرغما عن نزف 
الدمللاء وارتقاء ع�شرات ال�شهداء، اإال اأن �شعورًا 
بالعزة يغزو اأرواح املعت�شمن دون جدوى بك�شر 

تلك امل�شاعر اأو خافها.
10يف هللذه االأماكللن التللي خ�ش�شللت 
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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-الراأي-فل�شطن عبد الكرمي
يومللا بعد يللوم تثبللت املللراأة الفل�شطينية 
اأنهللا �شيدة الن�شاء العربيات...تقف دوما 
جنبللا اإىل جنب مع الرجللل، فهي �شريكته 
يف البيللت ويف الن�شللال والكفللاح ومقاومة 
مللن  العديللد  يف  االإ�شرائيلللي  االحتللال 
املحطات ويف كافة احلقب واالأزمان وعلى 
مر التاريخ، االأمر الذي اأفقد العدو عقله.
خللر  الكرى..كانللت  العللودة  م�شللرة 
دليللل على مدى حر�للض املراأة علللى اإبراز 
دورهللا الن�شللايل والثوري، فكانللت تتقدم 
علللى الرجللال لرتفللع العلللم الفل�شطينللي 
ذو االأربعللة األللوان لرفللرف علللى حللدود 
الإلقللاء  اأخريللات  ذهبللت  فيمللا  القطللاع، 
املدججللن  اجلنللود  علللى  احلجللارة 
باالأ�شلحللة املحرمللة دوليللا، فوقللع الكثر 
منهللن م�شابللات اإمللا بالر�شا�للض احلاقللد 
اأو الغللاز امل�شيللل للدمللوع، بعللد اأن تقدمللن 
�شفللوف ال�شبللاب الذين غلللت يف عروقهم 
دمللاء احلما�شللة وال�شجاعللة، فيما جل�شن 
ن�شاء اأخريات الإعللداد الوجبات وتقدمي 

اخلبز املطهو على النار للمحت�شدين.

مصابة ولكن سأعود
الناعللوق:"  يا�شمللن  ال�شحفيللة  تقللول 
خرجنا برفقة الكثللر من اأبناء �شعبنا يف 
متام ال�شاعة التا�شعة �شباح يوم اجلمعة، 
كانللت امل�شرة �شلميللة، حاولنللا االقرتاب 

مللن ال�شيللاج الفا�شللل، ومل نحللرك �شاكنا 
لكن فوجئنا بالر�شا�شات املطاطية تنهمر 
علينا مللن قبللل املجنللدات اال�شرائيليات، 
كنا وقتها نتقللدم مرة ونتاأخر مرة خ�شية 
الر�شا�ض، يف حن كان ال�شباب ي�شدحون 

بتكبرات" اهلل اأكر".
وتوؤكللد الناعللوق يف حديث لل"الللراأي":" 
كان اجلي�ض يقن�ض ب�شكل ع�شوائي، االأمر 
الللذي دفللع ال�شبللان اإىل اإلقللاء احلجارة، 
ونحللن �شاركناهللم املهمللة اأي�شللا، وهللو مللا 
جعل اجلنود املدججللن بال�شاح ي�شعروا 
بالقلللق واخلوف، فقامللوا باإطللاق قنابل 

الغاز ب�شكل عنيف جتاهنا".
العللودة.. مب�شللرة  م�شاركتهللا  وخللال 
مقدمللة  يف  الناعللوق  ال�شحفيللة  كانللت 
املتظاهرين، وحاولللت الو�شول اإىل اأقرب 
نقطة من ال�شياج الفا�شل..فكانت ت�شاهد 
باأم عينها حماولة اجلنود ا�شتهداف اكر 
�شريحللة ممكنة من ال�شبللان واإطاق النار 
عليهللم على االأقللدام بهدف �شللل احلركة 

لديهم.
اأكرث مللن ثاثن قنبلة غللاز األقاها جنود 
الناعللوق  ال�شحفيللة  جتللاه  االحتللال 
بهللدف ردعهللا عن التوجلله جتللاه ال�شياج 
وم�شاهللد  احلما�شللة  اأن  اإال  الفا�شللل، 
اجلرحى وال�شهللداء جعل الدماء تغلي يف 
عروقها، فحاولللت جاهدة اإلقاء احلجارة 
جتللاه اجلنللود املتمركزين خلللف الكثبان 

عاجلتهللا  الغللاز  قنابللل  اأن  اإال  الرمليللة، 
فوقعت على االأر�ض مغ�شيا عليها ما يقارب 
خم�شللة ع�شر دقيقة بعد اإ�شابتها بحروق 
يف اليللد، ومل تدر بنف�شها اال يف امل�شت�شفى 

امليداين وهي تتلقى العاج الازم لها.
وبالرغللم مللن كونهللا مواطنللة فل�شطينية 
الوطللن  حللب  اأن  اإال  مهجللرة،  ولي�شللت 
واالنتمللاء له يجري يف عروقهللا، كما اأنها 
مللن اأكرث الفتيللات ن�شاطللا وحيوية، حيث 
ت�شللارك يف كافللة الفعاليللات واالأن�شطللة 
بتغطيللة  وتقللوم  الوطنيللة  واملوؤمتللرات 

االأحداث امليدانية دون كلل اأو ملل.
�شبيللل  يف  ال�شهللادة  الناعللوق  وتتمنللى 
الوطللن، وتوؤكللد عودتهللا اإىل امل�شاركة يف 
اأخللرى، فعائلتهللا  مللرة  العللودة  م�شللرات 
قدمللت الكثللر مللن ال�شهللداء واجلرحللى، 
كمللا خ�شرت العائلللة الكثر مللن االأرا�شي 
واملنازل ب�شبللب التجريف والهدم من قبل 

جرافات االحتال.
العرعللر  ا�شللراء  والنا�شطللة  ال�شحفيللة 
هللي االأخللرى، كانللت يف مقدمللة الن�شللاء 
الفل�شطينيللات اللواتللي �شاركللن بقللوة يف 
م�شللرات العللودة علللى احلللدود، و�شاركت 
يف اإلقاء احلجارة جتاه اجلنود ال�شهاينة 
اإىل جانللب فتيللات اأخريات جئللن للتاأكيد 

على حقوق ال�شعب الفل�شطيني.
تقللول العرعر يف حديثهللا لل"الراأي": اإن 
امل�شاركللة يف امل�شرة واجب وطني، �شاركنا 

�شوقللًا الأر�شنللا التللي اغت�شبهللا االحتال 
وتبعللد عنللا اأمتللار قليلللة، كان الدافع هو 
التاأكيللد يف يللوم االأر�للض اأن االأر�للض لنللا 
وملكنللا، وال مللكان لاحتللال االإ�شرائيلي 

عليها".
وت�شيللف:" امل�شاركللة يف م�شللرة العللودة 
الكللرى هللو اثبللات للجميللع اأننللا مللا زلنا 
تراجللع  وال  العللودة،  بحللق  متم�شكللن 
عنلله"، واالحتال ظن خللال امل�شرة اأننا 
�شنرتاجع باإطاقه لقنابل امل�شيلة للدموع 
وثباتللًا  قللوة  زادنللا  ذلللك  لكللن  جتاهنللا، 
و�شن�شتمر حتللى ن�شلي يف اأق�شانا وتتحرر 

فل�شطن كاملًة".

واجب وطني
العمللر، مل نقتحم احلدود ومل  "يللوم من 
نحرر فل�شطن لكن اأدينا ما علينا..و�شلنا 
اآخللر منطقة قدرنا عليهللا.. �شفنا اأر�شنا، 
وازداد �شوقنللا و�شلينللا يف عللدة مناطللق 
منهللا تللركا"، هكللذا حتدثللت ال�شحفية 
والنا�شطللة يف ق�شايللا املللراأة دعللاء عمار، 
عللن م�شاركتهللا يف م�شللرة العللودة برفقة 

الكثر من ن�شاء غزة املاجدات.
وتقللول عمللار يف حديللث لل"الللراأي":" اإن 
امل�شاركة يف م�شرات العودة واجب وطني، 
حتللى ت�شعللر اأنهللا قدمللت �شيئللا للوطللن، 
معتللرة اأن امل�شاركللة هللو جللزء مللن دور 
املللراأة الفل�شطينيللة جتاه مللا تعانيه غزة 

من ظروف اقت�شاديللة واجتماعية �شيئة 
وح�شار قا�شي طال اأمده" .

العللودة  م�شللرات  يف  م�شاركتهللا  وخللال 
املن�شوبللة  العللودة  خيللام  مللن  وبالقللرب 
علللى ُبعد 700 مرت من احلللدود ال�شرقية 
لغزة، افرت�شت دعاء االأر�ض برفقة بع�ض 
زمياتها بعللد اأن جهزت اأواين ورق العنب 
بهللدف تقدميها للم�شاركللن يف امل�شرة من 
حولها، مو�شحة اأن الفكرة القت ردة فعل 

اإيجابية وترحيبا من املحيطن بها.
وا�شتمللدت عمللار الفكللرة مللن املرابطللات 
باإعللداد  يقمللن  اللواتللي  املقد�شيللات 
االأطعمة املختلفللة للمرابطن يف امل�شجد 
لتحفيزهللم  منهللن  حماولللة  يف  االأق�شللى 

ورفع معنوياتهم يف مواجهة االحتال.
ويف اخليللام االأخرى املتواجللدة يف م�شرة 
العللودة، جل�شللت بع�للض الن�شللاء الإعللداد 
اخلبللز املطهللو علللى ال�شللاج وتوزيعه على 
املتظاهريللن فيما قمن اأخريات بالتطريز 
املعجنللات  اأخريللات  واأعللدت  الفاحللي، 

لتقدميها للمحت�شدين يف امل�شرة.
يللوم  قامللت  االحتللال  قللوات  اأن  يذكللر 
نحللو  النللار  باإطللاق  املا�شللي  اجلمعللة 
املتظاهرين عند احلدود ال�شرقية لقطاع 
غللزة، والذيللن �شاركللوا يف م�شللرة العودة 
�شهيللدًا   16 ل�شقللوط  اأدى  ممللا  الكللرى، 
واإ�شابة اأكللرث مللن 1500 اآخرين بجراح 

خمتلفة.

على الحدود .. نساء غزة عنوان جديد للمواجهة الشعبية
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غزة-الراأي-فل�شطن عبد الكرمي
بالتزامللن مع حدة التهديللد االإ�شرائيلي 
بالتعر�للض مل�شرات العللودة نهاية ال�شهر 
اجلللاري، وق�شللف طائللرات االحتال ما 
بللن الفينللة واالأخللرى ملواقللع خمتلفللة 
يف قطللاع غللزة، اأعلنللت كتائللب الق�شللام 
عللن اإجرائهللا منللاورات دفاعيللة حتللت 
ا�شللم" ال�شمود والتحللدي"، وتعتر هذه 
هللي املللرة االأوىل التي يقللوم فيها ف�شيل 

فل�شطيني باإجراء مناورات علنية.
املنللاورات  عللن  الق�شللام  اإعللان  وياأتللي 
بعللد �شل�شلللة منللاورات اأجراهللا اجلي�ض 
املا�شيللة،  الفللرتة  خللال  االإ�شرائيلللي 
كانللت اإحداهمللا مللع اجلي�للض االأمركي، 
ا�شتعللداًدا الأي مواجهللة علللى اجلبهللات 

املختلفة.

رسائل هامة
اأن  وخللراء  �شيا�شيللون  حمللللون  ويللرى 
املنللاورات الدفاعية التي جتريها كتائب 
الق�شللام، دليللل علللى ا�شتعللداد وترتيللب 
طللارئ،  حللدث  الأي  الكتائللب  وجتهيللز 
ملناطللق  املتكللرر  الق�شللف  بعللد  خا�شللة 

متعددة يف قطاع غزة.
حتمللل  املنللاورات  اأن  املحللللون  ويوؤكللد 
ر�شائللل، اأن املقاومللة �شللوف تت�شدى الأي 

�شللد  االحتللال  يرتكبهللا  قللد  حماقللة 
املواطنللن الفل�شطينيللن، خا�شللة فيمللا 

يتعلق بالتح�شر مل�شرات العودة.
ويقللول اخلبر يف االأمن القومي اإبراهيم 
اإن  لل"الللراأي":"  حديللث  يف  حبيللب 
املنللاورات جتللرى الأول مللرة ب�شكل علني 
يف اإطللار رفللع القللدرات الدفاعيللة لللدى 
الق�شللام، وهللي تاأتللي مللع بللدء انطللاق 
م�شللرة العللودة لتقللول لاحتللال اأننللا 
قللد  حماقللة  الأي  للت�شللدي  جاهللزون 

ترتكبونها بحق اأبناء �شعبنا يف غزة".
وي�شيللف حبيب:" يف وقللت �شابق اأجرت 
الكتائللب منللاورات دفاعيللة، لكللن هللذه 
املنللاورات الأول مللرة تاأتي ب�شللكل علني، 
الكاملللة  اجلهوزيللة  علللى  دليللل  وهللي 
للمقاومللة الفل�شطينيللة يف قطللاع غللزة 

املحا�شر".
و�شي�شمللع خللال املنللاورات املخطللط لها 
م�شبًقللا، اأ�شللوات اإطاق نللار وانفجارات، 
كمللا �شياحللظ حركللة ن�شطللة للقللوات 

واملركبات الع�شكرية.

تصدي ألي طارئ 
وحللول دالالت منللاورات الق�شللام، يقول 
اإبراهيللم  ال�شيا�شللي  واملحلللل  الكاتللب 
الق�شللام  كتائللب  منللاورة  املدهللون:" اإن 

دفاعية داخل قطاع غزة، فيها ا�شتعداد 
وترتيب وجتهيز الأي طللارئ، وهي تعني 
اأن �شعبنللا اليللوم يتطور والقللوة ترتاكم، 
ومللع ذلك لللن ي�شتخدم اأي مللن االأ�شلحة 
للجماهللر  �شيكللون  التوجلله  الأن  اليللوم 

وم�شرة العودة."
ووفللق ما ذكللره املدهللون فللاإن االحتال 
بق�شفلله ملواقللع بغللزة يريد بللث الرتدد 
واال�شاعة واخلوف وك�شللر اإرادة ال�شبان 
الذيللن يعملللون ليل نهار مللن اأجل م�شرة 
العللودة. وي�شللر اإىل اأن منللوذج اجتيللاح 
جمموعة مللن ال�شبللان للحللد الفا�شل ما 
هللو اإال ر�شالللة وا�شحللة اأن �شعبنللا قادر 
ب�شللدره العللاري اأن يغللر قواعللد اللعبة 
وي�شرب منوذجا جديدا، فغزة �شتنفجر 
كما مل تنفجر من قبل مب�شرة �شلمية ال 
عنفوانية، مع اعت�شامات ممتدة عنوانها 
تابعللة  طائللرات  عائللد." واألقللت  "اأنللا 
ل�شاح اجلللو االإ�شرائيلي، من�شورات على 
قطللاع غللزة، حتللذر فيهللا اأهللايل القطاع 
مللن امل�شاركة يف م�شللرات العللودة املزمع 

انطاقها يوم اجلمعة القادم.

القسام..جيش نظامي
من جانبه يرى الكاتب واملحلل ال�شيا�شي 
�شميللح خلللف، اأن املنللاورات التللي تقللوم 

بهللا كتائللب الق�شام لهللا اأكرث مللن مدلول 
يقللال  مللا  هنللاك  اأن  خا�شللة  وموؤ�شللر، 
حللول �شفقللات �شيا�شيللة اقليمية تخ�ض 
الق�شيللة الفل�شطينية وتللدار يف اخلفاء، 
وهنللا تثبللت حما�للض بقواتهللا اأنهللا قللوة 
اقليميللة ال ميكللن جتاوزها وهللو مدلول 

�شيا�شي.
لل"الللراأي":  حديللث  يف  خلللف  ويقللول   
علللى  ردا  اأي�شللا  املنللاورات  تلللك  تاأتللي 
تهديللدات االحتللال التي يقللوم بها كل 
فينللة واأخللرى بتهديللد حركللة حما�للض 
وتواجدهللا يف غللزة، اإىل جانب الن�شاط 
التحرري الذي تقوم به احلركة والقوى 
حللق  حتقيللق  نحللو  االأخللرى  الوطنيللة 
العللودة يف امل�شللرة املقللررة يللوم 30/3 
نحللو احلللدود والتللي هددهللا االحتال، 
وهنللا تك�شللف حما�للض والأول مللرة عللن 
قوتها وجهوزيتها للرد علي اأي عدوان".

ويوؤكللد خلللف يف حديثلله اأن الق�شللام مل 
يتمكللن يف ال�شنللوات املا�شية مللن اإجراء 
ب�شبللب  عنهللا  ومعلللن  علنيللة  منللاورات 
اجلويللة،  وقللواه  االحتللال  تهديللدات 
اأمللا االن فيوجللد لللدى الكتائللب قدرات 
باجلي�للض  اأ�شبلله  وقللوة  تكنولوجيللة 
النظامي، الذي من حقلله ذاتيا واقليميا 
�شمللن خطط ع�شكرية مدرو�شة وعلمية 

قللادرة علللى اأن ت�شللر يف ركللب اجليو�ض 
واالداء  اخلطللة  حيللث  مللن  االخللرى 

والهدف.
االإ�شرائيلللي  االحتللال  جي�للض  وقللرر 
الدفع بتعزيزات ع�شكرية اإىل االأرا�شي 
الفل�شطينيللة املحتلللة بال�شفللة الغربية 
والقد�للض وعلللى ال�شريط احلللدودي مع 
قطاع غللزة، �شمللن ا�شتعداداته ملواجهة 
م�شللرات العللودة الكللرى املقللررة نهاية 

ال�شهر اجلاري.
ونقلللت و�شائل االإعللام االإ�شرائيلية عن 
م�شللدر ع�شكللري اإ�شرائيلللي كبللر، قوله 
اإن "اجلي�للض �شيعزز قواتلله بعدة كتائب 
يف ال�شفة الغربيللة وحميط قطاع غزة، 

ا�شتعدادا للمظاهرات املرتقبة".
جي�للض  فللاإن  الع�شكللري،  امل�شللدر  ووفللق 
االحتللال �شين�شللر قللوات خا�شللة ت�شم 
قنا�شللة، و�شيتم تزويللد اجلنود بو�شائل 
�شواتللر  واإن�شللاء  املظاهللرات  لتفريللق 
قللد  االحتللال  جي�للض  وكان  رمليللة. 
�شللن غللارات جويللة علللى مواقللع تابعللة 
للمقاومة يف رفح جنللوب قطاع غزة، رًدا 
علللى ما قللال اإّنه ت�شلللل �شبان مللن قطاع 
غزة م�شللاء ال�شبت، عند اجلدار الفا�شل 
وحماولتهللم تعطيل اأعمللال بناء اجلدار 

حول القطاع، باإ�شعال اأحد احلّفارات.

مناورات القسام..دالالت التوقيت والرسائل
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غزة- الراأي
ال تللزال اأعمال اإن�شللاء اأول م�شمار الألعاب 
مطابللق  ب�شللكل  غللزة،  قطللاع  يف  القللوى 
للمعاير واملقايي�ض الدولية، قيد التنفيذ، 
علللى اأر�ض ملعللب الرموك التابللع لبلدية 

غزة.
هذا امل�شللروع االأول من نوعلله يف فل�شطن، 
والللذي حتت�شنلله بلدية غللزة، اإمياًنا منها 
والريا�شيللن  الريا�شللة  دعللم  باأهميللة 
الغزيللن، �شينعك�ض اإيجاًبللا على الريا�شة 
الفل�شطينية وال�شيما الريا�شات الفردية 

كاجلري والوثب ورمي القلة وغرها.
وي�شهد ملعللب الرموك تنفيذ اأعمال عدة 
مدرجاتلله،  و�شيانللة  لتطويللره  م�شاريللع 
بهللدف دعم الريا�شللة املحليللة واالرتقاء 
بواقع وم�شتوى املرافق واملراكز الريا�شية 

يف قطاع غزة. 

األول في فلسطين
يف  الريا�شيللة  االأن�شطللة  ق�شللم  رئي�للض 
البلدية هللاين الطنللاين، يوؤكللد اأن اإقامة 
البلديللة  مللن  اإمياًنللا  جللاء  امل�شمللار  هللذا 
الفل�شطينيللة  الريا�شللة  دعللم  ب�شللرورة 
يف �شتللى املجللاالت، ويف اإطللار التعللاون مللع 

املوؤ�ش�شات املحلية والعربية والدولية.
وقللال الطنللاين: “اإن م�شللروع اإن�شللاء هذا 
فل�شطللن، وي�شمللل  االأول يف  هللو  امل�شمللار 
اإن�شللاء م�شمللار لاألعاب القللوى حول ملعب 
بعر�للض  حللارات   6 ي�شللم  القللدم،  كللرة 
اإجمللايل 7 اأمتار وطللول احلارة 400 مرت، 
وفق املقايي�ض واملعايللر الدولية ل�شباقات 
اجلري”. واأ�شاف اأن اأعمال امل�شروع ت�شمل 

ا تخ�شي�ض مكان لرمي القلة يف ن�شف  اأي�شً
الدائللرة اجلنوبللي مللن امللعللب، ويف اجلهة 

املقابلة �شيتم تخ�شي�ض مكان للوثب.
ويللرى يف اإن�شاء هذا امل�شمللار خطوة مهمة 
لتطويللر األعللاب القللوى، مو�شًحللا اأن هللذا 
امل�شللروع �شيعود بالفائدة علللى الريا�شات 
الفرديللة وت�شمللل األعللاب القللوى بجميللع 
اأنواعهللا، وريا�شللة امل�شي، وقفللز احلواجز 
وغرهللا، مبيًنا اأن امل�شللروع ينفذ بالتعاون 
مللع االحتللاد الفل�شطينللي الألعللاب القوى، 
املتحللدة  االأمم  برنامللج  مللن  وبتمويللل 

.)UNDP( االإمنائي
تنفيللذ  االآن  ي�شهللد  امللعللب  اأن  اإىل  ونللوه 
م�شروعللن اآخريللن، همللا: �شيانللة املللدرج 
الغربللي، وبناء املللدرج اجلنوبي، وبتمويل 

.)UNDP( من

تفاصيل المشاريع
مدير عام الهند�شة والتخطيط، د. نهاد 
املغنللي، يقللول اإن اإجناز م�شللروع امل�شمار 
تاأخر يف انتظللار موافقة االحتال على 
اإدخال اال�شفلت اخلا�ض بامل�شمار، حيث 
اأقيمللت اختبارات لعللدة عينات يف غزة، 

اإال اأنها مل تنجح.
وي�شر اإىل انتظار البلدية املوافقة على 
اإدخللال اال�شفلت حتى يتم اجناز اأعمال 
توا�شللل  البلديللة  اأن  مبيًنللا  امل�شللروع، 
اجلنوبللي  املللدرج  بنللاء  اأعمللال  تنفيللذ 
للملعللب، بتكلفللة اإجماليللة للم�شروعن 

تقدر بل 550 األف دوالر.
ولفللت النظر اإىل البللدء بتنفيذ م�شروع 
ثالث يف امللعب وهو �شيانة املدرج الغربي 

ا، بتكلفة 70 األف دوالر. يف امللعب اأي�شً

وتت�شمللن اأعمللال امل�شروع ك�شللوة املدرج 
بطبقللة مللن اال�شمنت الناعمللة، لي�شبح 
مثللل باقللي مدرجللات امللعللب، وحت�شللن 
و�شللع اأدراج امللعب ومن�شللة كبار الزوار، 
وو�شائللل  لل�شحافللة  مللكان  وتخ�شي�للض 
االإعللام لتغطيللة املباريللات، ف�شللًا عن 
حت�شللن و�شللع املعر�ض الللذي يغطي هذا 

املدرج.
ملعللب  هللو  الرمللوك،  ملعللب  اأن  يذكللر 
مع�شب تابع لبلدية غزة، ي�شتقبل ب�شكل 
دائللم بطوالت ومباريللات ر�شمية وودية 
تعقد يف قطللاع غزة، ويقللام عليه اأغلب 
املباريات النهائية املحلية، كما ا�شت�شاف 
واالأحللداث  الفعاليللات  مللن  العديللد 
الريا�شيللة، نظرا لقدرتلله اال�شتيعابية 

وجتهيزاته.

ضمن مشاريع تطوير وصيانة الملعب

مضمار ملعب اليرموك.. خطوة مهمة في دعم الرياضة الفلسطينية

غزة- الراأي
الكثر مللن املواطنللن ال يعرف حمكمة 
�شلللح بلدية غزة، ودورهللا واآلية عملها 
تعللرف  واإن  لهللا،  الناظمللة  والقوانللن 
يكللون  اأن  يللكاد  ال  االأمللر  فللاإن  عليهللا 
�شللوى تعللارف �شريللع وب�شيللط من حيث 

املعلومات واالآليات.
تقللع املحكمللة يف �شللارع الوحللدة و�شط 
مدينللة غللزة، بجللوار ملعللب الرمللوك 

البلدي ومقابل مركز اإ�شعاد الطفولة.
خمالفة االأنظمة

�شلللح  حمكمللة  اإن  القللارئ  عزيللزي 
ق�شايللا  يف  بالنظللر  تخت�للض  البلديللة 
يتعلللق مبخالفللات  فيمللا  بلديللة غللزة 
اأنظمللة وقوانللن البلدية وهللي كباقي 

املحاكم النظامية تتبع املجل�ض االأعلى 
للق�شاء.

هذه املحكمة التي تتبع الإدارة ال�شوؤون 
�شمللن  غللزة،  بلديللة  يف  القانونيللة 
الهيكليللة التنظيميللة للموؤ�ش�شة، تعمل 
علللى تطبيللق قوانن واأنظمللة البلدية 
علللى اأي خمالفللة تعر�ض عليهللا، ويتم 
مللن خالهللا تطبيللق العدالللة وحتقيق 

امل�شاواة بن املواطنن.
يف  البلديللة  �شلللح  حمكمللة  وتنظللر 
جميع املخالفات الللواردة �شمن قوانن 
اأفعللال  يف  وذلللك  البلديللة،  واأنظمللة 
لهللذه  املواطنللن املخالفللة  و�شلوكيللات 
اأنواعهللا  بكافللة  والقوانللن  االأنظمللة 
وتراخي�للض  البنللاء،  كل"خمالفللات 

والذبللح  ال�شحيللة،  واملللكاره  احلللرف، 
خللارج امل�شلللخ البلدي، واإقللاق الراحة 

والعرقلة، واإهدار املياه وغرها".

األحكام
وتللرتاوح معظم اأحكام هذه املحكمة ما 
بن دفع غرامات مالية على املخالف اأو 
احلب�للض مدة اأ�شبللوع اأو اأكللرث ح�شب ما 
يللراه قا�شي ال�شلللح يف نوعية املخالفة 
يف ق�شايللا العرقلللة واملللكاره ال�شحيللة 
واإهللدار امليللاه وغرهللا، وهللذا بخاف 
عمللل حماكللم ال�شلللح االأخللرى والتللي 
تنظللر يف ق�شايا املخالفللات التي تتعلق 

بالنظام العام.

هللذه املخالفات التللي يرتكبهللا البع�ض 
املحكمللة  تلللك  معهللا يف  التعامللل  يتللم 
البلديللة  وقوانللن  اأنظمللة  ح�شللب 
والغر�للض مللن تطبيللق هللذه القوانللن 
واالأنظمللة هللو املحافظللة علللى النظام 
العللام واالآداب يف املجتمللع الفل�شطيني 
وعللدم خلق فو�شللى واإ�شغللال الطرقات 

واالأر�شفة املخ�ش�شة للمواطنن.
وتتميز هللذه املحاكم باأن قا�شي ال�شلح 
يف املحكمة ووكيل النيابة منتدبان من 
املجل�للض االأعلللى للق�شللاء، الأن حمكمة 
�شلللح البلدية هي حمكمة جزائية، اأما 
باقي املوظفن العاملن باملحكمة وعلى 
راأ�شهم رئي�ض قلم املحكمة هم موظفون 
تابعللون لبلديللة غللزة وينطبللق عليهم 

و�شف املوظفون العموميون.
اأرقام واح�شائيات

يف  البلديللة  ذكللرت  ال�شيللاق؛  ويف 
تقريرها ال�شنوي، اأن 8365 ق�شية قد 
وردت اإىل حمكمللة �شلح البلدية، حيث 

مت الف�شل يف 8346 ق�شية منها. 
واأ�شللار التقريللر اإىل اأن هللذه الق�شايللا 
 5605 توزعللت علللى النحللو التللايل: 
علللى  احل�شللول  بللدون  بنللاء  ق�شايللا 
ترخي�للض و725 ق�شية مزاولة حرفة 
بللدون رخ�شللة ، و913 ق�شيللة مكرهة 
اإهللدار  حللول  ق�شيللة  و279  �شحيللة، 
امليللاه،  و95 ق�شيللة نقللل وذبللح خللارج 

امل�شلخ، و21 ق�شية اإقاق الراحة.

ُتطبق العدالة وتحقق المساواة بين المواطنين

محكمة صلح البلدية.. صرح قضائي يحفظ قوانينها وأنظمتها
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موقعهللا : يف الطللرف ال�شرقللي مللن ال�شهللل ال�شاحلللي 
الفل�شطيني االأو�شط وعلللى بقعة منب�شطة ت�شرف على 
كثللر من التللال وبن رافديللن من روافللد وادي ال�شرار 
تقع قرية بيت فار وعلى بعد 15 كيلو مرتا من اجلنوب 
ال�شرقللي من مدينة الرملللة مت�شلة بالطريللق الرئي�ض 
بللن القد�للض ال�شريللف وغللزة بطريللق الرملللة بطريق 
فرعللي . حتيللط باأرا�شي القرية اأرا�شللي قرى �شجد من 
اجلنللوب ال�شرقللي وبيت جيز من ال�شمللال ال�شرقي ومن 
ال�شمللال خلدة ومن الغللرب اأم كلخة ، وترتفع عن �شطح 

البحر 125 مرتا .
عرقيللة  تطهللرا  عليهللا  ومار�شللوا  ال�شهاينللة  احتلهللا 
فدمروهللا و�شردوا اأهلهللا واأقاموا على اأر�شهللا مغت�شبة 
بيللت مئللر وغللروا ا�شمهللا اىل تل �شحللار ثللم مغت�شبة 
ت�شافللون .بقللي مللن القريللة بع�للض اجلللدران املهدمللة 
واأ�شجللار اخلللروب وال�شبللار واالأ�شللواك . امللا ت�شميللة 
القريللة فا يوجد دليل وا�شح عليلله واأرجح اأنها جاءت 

من ا�شم العائلة التي �شكنتها وهي عائلة الفار .
�شكانهللا : كان عدد �شللكان القرية يوم احتالها يف العام 
1948م حوايل 300 ن�شمة ميار�شون الزراعة البعلية 

ورعي االأغنام .

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

خربة بيت فار المهجرة 
قضاء الرملة

غزة-الراأي-فل�شطن عبد الكرمي
عللن  عبا�للض  حممللود  الرئي�للض  �شَمللر  جديللد،  مللن 
�شاعديلله مطلقللا التهديللدات والتوعللدات بفر�للض 
عقوبللات جديللدة �شد قطاع غللزة، �شاربا بذلك كل 
اجلهللود املبذولللة مللن اأجللل التو�شللل اىل م�شاحلة 
حقيقيللة تنهي معاناة املواطنللن يف �شطري الوطن، 
وخا�شة اأهايل غزة املحا�شرين منذ �شنوات طويلة.

وكان عبا�للض اأعلن يف خطاب له يوم االثنن املا�شي، 
قراره باتخاذ اإجراءات عقابية جديدة على قطاع 
غزة، متهمًا حركة "حما�للض" بالوقوف وراء حادث 
تفجللر موكب رئي�للض حكومة التوافللق رامي احلمد 

اهلل بغزة.
ويللرى حمللللون �شيا�شيون واقت�شاديللون اأن الرئي�ض 
�شيلجللاأ ملزيد مللن تقلي�ض رواتب املوظفللن، واإحالة 
اأكللر عدد مللن املوظفللن العمومين للتقاعللد املبكر 
خا�شللة يف وزارتللي ال�شحللة والتعليللم االأمللر الللذي 
�شيللوؤدي اإىل وجللود حالللة مللن ال�شلللل داخللل تلللك 
املوؤ�ش�شللات، اإىل جانللب تقلي�للض امللدادات الكهرباء 
و�شحللب ال�شيولللة من قطللاع غزة ووقللف احلواالت 

املالية.

زيادة معاناة
ويقول املحلللل ال�شيا�شي ماأمون اأبللو عامر:" اإن هذه 
االإجراءات والعقوبات التي يفكر عبا�ض يف فر�شها، 
لن يعاين منها �شوى املواطن العادي يف غزة، و�شتزيد 

من معاناة القطاع املحا�شر اقت�شاديا ".
وحللول اتبللاع الرئي�ض عبا�للض اأ�شلللوب ال�شغط على 
حما�للض وتاأثللره علللى احلركللة، ي�شيف اأبللو عامر 
لل"الللراأي":" مزيد من ال�شغط غر مفيد اأو جمدي، 
واأي عقوبللات تهللدف الإثللارة النا�للض �شللد حركللة 
حما�للض، ولكللن ال�شللارع الفل�شطيني مل يعللود يحمل 
احلركللة مللا يعانيلله القطللاع مللن ح�شللار وعقوبات 

ومعاناة ازدادت كثرا".
ووفللق مللا ذكللره املحلللل ال�شيا�شللي فللاإن اإ�شرائيل ال 

ميكللن اأن تتحمل تفجر االأو�شاع يف قطاع غزة، واأن 
االحتللال �شي�شعى لتحرك لدى م�شللر ملنع وقوع اأي 
تفجر خا�شة بعد اعللرتاف اإ�شرائيل بوقوفها خلف 
تدمللر مفاعل نللووي ب�شوريا عللام ،2007 وبالتايل 

لي�شت بحاجة اإىل املواجهة على عدة جبهات.
وي�شللر اأبو عامر اإىل اأن النا�ض بغزة ال توجد لديها 
قناعللة باملرر الذي اتخللذه الرئي�ض عبا�ض لفر�ض 
اإجللراءات وعقوبللات �شد غللزة، االأر الللذي �شيدفع 
املواطنللن اإىل االقتنللاع باأن ال�شلطللة هي ال�شبب يف 

معاناة غزة.
وتاأتللي ت�شريحللات عبا�للض ب�شللاأن فر�للض عقوبللات 
جديدة �شد قطاع غللزة، عقب تعر�ض موكب رئي�ض 
الللوزراء رامي احلمللد اهلل ورئي�ض جهللاز املخابرات 
العامللة ماجللد فللرج، لتفجللر عبللوة نا�شفللة بعللد 

دخولهم قطاع غزة الفتتاح حمطة حتلية للمياه.

ضغوطات على حماس
مللن جهته يوؤكد اأ�شتاذ العلللوم االقت�شادية بجامعة 
االأزهللر بغزة معن رجب، اأن قطللاع غزة يعاين قبل 
فر�للض العقوبللات عليه، ولكللن تلك املعانللاة ازدادت 
بعدهللا وب�شدة، مو�شحللا اأن معانللاة املواطنن �شوف 
بفر�للض  م�شتمللرة  الوفللاق  حكومللة  طاملللا  ت�شتمللر 
عقوباتهللا. ويقللول رجللب يف حديللث لل"الللراأي":" 
تتمثل العقوبات اجلديللدة التي قد يفر�شها عبا�ض 
�شد غللزة يف خ�شم رواتب املوظفللن العمومين اإىل 
جانللب التقاعللد املبكللر لكثر مللن املوظفللن، ووقف 
حتويللات ال�شئللون االجتماعية ووقللف خم�ش�شات 
االأ�شرى واجلرحى بغزة، اأو تراجع كميات الكهرباء 

والوقود التي ت�شل حمطة التوليد".
وتعتر العقوبللات واالإجراءات العقابية �شد قطاع 

غللزة املحا�شللر خمالفللة لقواعللد القانللون الللدويل 
واالن�شللاين، ولي�ض هناك اأي مرر لفر�شها باأي �شكل 

من االأ�شكال، يوؤكد رجب.
وفيمللا يتعلللق بتاأثللر االإجللراءات العقابيللة علللى 
ظللروف املواطنللن اقت�شاديللا بغللزة، ي�شللر اإىل اأن 
قللدرة النا�للض علللى ال�شللراء تراجعللت، اإىل جانللب 
عدم قدرة الكثرين على االإيفاء بوعودهم للمحال 
التجاريللة وحمات ال�شوبر ماركللت والبنوك اأي�شا، 
االأمللر الللذي اأحللدث حالة ركللود وك�شللاد جتاري يف 

االأ�شواق.
ويللرى رجللب اأن فر�للض العقوبللات علللى غللزة لي�ض 
ب�شبللب اأزمة ماليللة تعاين منهللا ال�شلطللة، واأن هذه 
العقوبللات اتخللذت ب�شللكل �شريللح الإجبللار حركللة 
حما�ض علللى تلبية ال�شروط التللي و�شعتها حكومة 
الوفللاق معربا عن اأمللله يف اأن تعللود اللحمة لل�شعب 
الفل�شطينللي واأن تعمللل كافللة االأطللراف علللى حللل 

كافة امل�شاكل العالقة.
الف�شائللل الفل�شطينية هي االأخللرى، طالبت رئي�ض 
عقوبللات  فر�للض  بعللدم  عبا�للض،  حممللود  ال�شلطللة 
اإ�شافية على قطاع غزة، ودعته للقدوم لغزة الإنهاء 

االنق�شام.
ودعت الف�شائل يف بيان لها، عقب اجتماع مع قيادة 
حما�ض يف مكتب رئي�ض احلركة بغزة يحيى ال�شنوار 
اإىل �شللرورة العمل على عقللد جمل�ض وطني ي�شارك 
فيلله اجلميللع مبللا فيلله حما�للض واجلهللاد االإ�شامي 
وفق خمرجللات اجتماع بروت عللام 2017 واتفاق 
2011، مطالبللًة باخلللروج  امل�شاحلللة يف القاهللرة 

مبوقف وطني واحد ملواجهة "�شفقة القرن".
 ُي�شللار اإىل اأن الرئي�للض عبا�ض فر�للض يف �شهر مار�ض 
مللن العام املا�شللي )2017( اإجللراءات عقابية �شد 
املوظفللن يف قطللاع غللزة بتقلي�للض رواتبهللم ومنللع 
توريللد الكهربللاء مللن "اإ�شرائيللل" اإىل القطللاع، مللا 
اأحدث معاناة كبرة وكارثة اإن�شانية واقت�شادية يف 

كافة مناحي احلياة.

غزة تختنق بفعل حصار "عباس"..عقوبات جديدة باالنتظار
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غزة- الراأي
متللر الذكللرى االأوىل على اغتيللال القائد 
يف كتائللب الق�شام مللازن فقها �شاحب الرد 
االأول على ا�شت�شهللاد القائد العام لكتائب 
ال�شهيللد عز الدين الق�شللام �شاح �شحادة، 
اإ�شرافلله علللى عمليللة �شفللد  مللن خللال 
قتيللا   15 خّلفللت  والتللي  اال�شت�شهاديللة 

وع�شرات االإ�شابات.

ميالد قائد
ولللد ال�شهيد الق�شامللي القائد مازن حممد 
�شليمللان فقهللا يف الرابللع والع�شريللن مللن 
اأغ�شط�للض عللام 1979م يف طوبا�ض �شمال 
ال�شفة املحتلة، تربللى على موائد القراآن 
يف م�شاجللد طوبا�ض، فحفظ القراآن كامًا 
يف �شللن مبكللرة، ثللم ح�شللل علللى �شهللادة 
مللن  االأعمللال  اإدارة  يف  البكالوريو�للض 
جامعللة النجللاح، وكان مللن اأعللام الكتلة 

االإ�شامية وقادتها يف جامعة النجاح.
عللز  ال�شهيللد  كتائللب  ب�شفللوف  التحللق 

الديللن الق�شللام خللال درا�شتلله اجلامعية 
يف جامعللة النجللاح، وعمللل برفقللة عللدد 
من قللادة الق�شام بال�شفللة اأبرزهم "قي�ض 
عدوان، وكرمي مفارجللة، ومهند الطاهر، 

وحممود اأبو هنود، ويو�شف ال�شركجي".
اعتقل لللدى اأجهللزة ال�شلطللة االأمنية يف 
ال�شفللة ثاث مرات عللام 2000م، بتهمة 
مقاومة االحتال وامتاك مواد متفجرة 
كان يهللم ال�شهيد بنقلها اإىل قيادة الق�شام 

يف مدينة جنن.
ثللم عللاودت اعتقاللله الأكرث مللن �شهر عام 
اأهايل  واأفللرج عنه ب�شغللط من  2001م، 
االحتللال  قللوات  نيللة  ب�شبللب  مدينتلله؛ 
التقللدم جتللاه ال�شجللن الللذي كان معتقًا 

فيه، لي�شبح بعدها مطاردًا لاحتال.

جهاده
عمل بعد االإفراج عنه من �شجون ال�شلطة 
اإىل اإعللادة ت�شكيل خايللا الق�شام وبنائها 
يف مدينة طوبا�ض، كما �شارك القائد ن�شر 

جرار يف اإعللادة ت�شكيل خايللا الق�شام يف 
جنللن، واأ�شرف علللى عملية فللك احل�شار 
عللن القائللد قي�ض عللدوان ورفاقلله والتي 

ا�شتمرت لل 7 �شاعات.
وكان مللازن فقهللا �شاحب الللرد االأول على 
الق�شللام  لكتائللب  العللام  القائللد  اغتيللال 
�شللاح �شحادة، فاأ�شرف علللى عملية �شفد 
التللي نفذها اال�شت�شهللادي الق�شامي جهاد 
حمللادة مللن االأردن، والتللي قتللل فيها 15 
جنديًا اإ�شرائيليللًا واأ�شيب الع�شرات وكان 

معظمهم من خراء مفاعل دميونا.
بللات  مفللرق  عمليللة  علللى  اأ�شللرف  كمللا 
اال�شت�شهاديللة التللي نفذهللا اال�شت�شهادي 
مللن  مقربللة  علللى  الغللول  هللزاع  حممللد 
مغت�شبللة جيلللو بالقد�للض عللام 2002م، 
والتللي قتللل خالهللا 19 اإ�شرائيليًا وجرح 

الع�شرات.
كمللا �شللارك ال�شهيللد القائللد مللازن فقهللا 
اأخللرى، مللن بينهللا مهاجمللة  يف عمليللات 
م�شتوطنللن وجنللود اإ�شرائيلين مبنطقة 

املالللح ومع�شكللر تيا�شللر  االأغللوار ووادي 
االإ�شرائيلي.

االعتقال والحرية
2002م اعتقلللت  يف اأغ�شط�للض مللن عللام 
قللوات االحتال ال�شهيد القائد مازن فقها 
بعللد معركللة ا�شتمرت لل 6 �شاعللات، تاها 
اعتقللال والللده و�شقيقلله وتدمللر منزللله 

ب�شكل كامل.
القللى �شنوفللا مللن العللذاب داخللل اأقبية 
التحقيللق التللي مكللث فيهللا ما يزيللد على 
90 يوما، ومل يعرتف باأي من التهم التي 
وجهللت اإليلله، فحكللم عليلله بال�شجللن بل 9 

موؤبدات وخم�شن �شنة اإ�شافية.
يف اأكتوبللر من عللام 2011 �شدقت كتائب 
الق�شام وعد ال�شيخ اأحمد يا�شن واأفرجت 
عللن 1027 اأ�شًرا مقابل اجلنللدي املاأ�شور 
لديهللا جلعللاد �شاليللط، وكان القائللد فقها 
اأحد االأبطال الذين اأفرج عنهم يف �شفقة 

وفاء االأحرار.

الشهادة
ا�شت�شهللد القائللد الق�شامي مللازن فقها يوم 
اجلمعللة الرابع والع�شريللن من مار�ض عام 
2017م، بعللد اأن اأطلق عماء االحتال 
النللار من �شللاح كامت لل�شوت اأمللام منزله 
مبدينللة غزة؛ مللا اأدى اإىل ا�شت�شهاده على 
الفللور. ووفاًء للقائد فقها عملت االأجهزة 
االأمنيللة بغللزة علللى مللدار ال�شاعللة حتى 
متكنللت بعللد اأقللل مللن �شهريللن مللن القاء 
القب�ض على املنفذيللن الرئي�شن الغتيال 
فللك   " عليهللا  اأطلقللت  عمليللة  يف  فقهللا، 
ال�شيفللرة 45" والتللي اأ�شفرت عن اعتقال 
ثاثللة  بينهللم  لاحتللال،  عميللا   45
�شاهمللوا ب�شللكل مبا�شللر يف تنفيللذ عملية 
االغتيللال. انتهللت عمليللة "فللك ال�شيفرة 
45" باإ�شللدار املحكمللة الدائمة يف جهاز 
الق�شللاء الع�شكللري بقطللاع غللزة اأحكاما 
مدانللن  ثاثللة  علللى  باالإعللدام  نهائيللة 
باغتيللال القائللد يف كتائللب الق�شللام مازن 

فقها، اأُعدموا الحقًا.

الذكرى األولى الغتيال القائد القسامي مازن فقها

غزة- الراأي
�شعى االحتال منذ بداية االإعان عن م�شرة العودة 
الكللرى الإجها�شهللا ب�شتللى الو�شائللل وقللد تابعنا يف 
وزارة االإعام - املكتب االإعامي احلكومي- ما قامت 
بلله مللن الت�شوي�ض علللى �شبللكات االت�شللال و�شيارات 
البث اخلارجللي لو�شائل االإعام واخللرتاق �شفحات 
وح�شابللات عللدد من القائمللن اإعاميا علللى امل�شرة 
واأي�شللا اإطاق الر�شا�ض وقنابل الغللاز ب�شكل مبا�شر 
علللى ال�شحفين، وقد بللدا هذا االأمر جليللا باإ�شابة 
عدد مللن ال�شحفين اأم�ض واليللوم باإطاق الر�شا�ض 
اأو قنابللل الغاز ب�شكل مبا�شر عليهللم كما جرى اليوم 
مللع �شيللارة البللث املبا�شللر لف�شائيللة االأق�شللى، رغم 
و�شللوح العامات املميزة لهللم وتواجدهم يف منطقة 

بعيدة ن�شبيا عن امل�شاركن بامل�شرة.

واإننللا اإذ نديللن باأ�شد العبللارات كل االعتداءات التي 
قامت بها قللوات االحتال �شللد الطواقم ال�شحفية 
واإ�شرارهللا علللى و�شع و�شائللل االإعللام وال�شحفين 
�شمن االأهداف التي حددها قادة االحتال الإطاق 

النار عليها؛ فاإننا نوؤكد على:
١. نحيللي روح العطللاء والبللذل التللي عودنللا عليهللا 
فر�شان احلقيقللة يف اأداء ر�شالتهم املهنية والوطنية 
جللراء  يدفعونهللا  التللي  الكبللرة  ال�شريبللة  رغللم 

اعتداءات االحتال.
جرائللم  �شجللل  اإىل  ت�شللاف  االعتللداءات  هللذه   .٢
ولي�للض  والتعبللر،  الللراأي  حريللة  بحللق  االحتللال 
م�شتغربللا علللى مللن يقتل املدنيللن العللزل اأن يحاول 
اإخفللاء معامل جرميته باالعتداء على �شهود احلدث 

وعيونه التي تنقله للراأي العام وهم ال�شحفين.

املعنيللة  الدوليللة  واملوؤ�ش�شللات  املنظمللات  �شمللت   .٣
بحقللوق ال�شحفين على ما يجري من قبل االحتال 

هو من �شجعه على اال�شتمرار يف جرائمه.
وبنللاء على ما �شبق فاإننللا يف وزارة االإعام_املكتب 

االإعامي احلكومي نطالب:
اأوال: ت�شكيللل جلنللة حتقيللق دوليللة يف اعتللداءات 
باالأرا�شللي  ال�شحفيللة  الطواقللم  �شللد  االحتللال 
الفل�شطينية �شيما يف ظل ازدياد وترتها كما ونوعها 

يف الفرتة االأخرة.
كافللة  يف  االحتللال  دولللة  ع�شويللة  وقللف  ثانيللا: 
املحافللل الدوليللة املعنيللة بحريللة الللراأي والتعبللر 

واملدافعة عن حقوق ال�شحفين.
املعنيللة  الوطنيللة  للجنللة  الدعللوة  جنللدد  ثالثللا: 
الدوليللة  اجلنايللات  مبحكمللة  الق�شايللا  مبتابعللة 

بتحريك ملف اعتللداءات االحتال �شد ال�شحفين 
وو�شائللل االعام وجعله اولويللة �شيما وقد �شلمناها 
�شابقللا ملفللا كامللا عللن هللذه االعتللداءات موثقللا 

اإعاميا.
رابعللا: نهيللب بو�شائللل االإعللام وكافللة ال�شحفيللن 
باال�شتمللرار يف دورهللم والرتكيز علللى ف�شح ما تقوم 
بلله تر�شانة املحتللل الع�شكريللة �شد املدنيللن العزل 
وتوثيللق كافة هذه اجلرائم اإعاميا لا�شتفادة منها 

يف جلب قادة االحتال للمحاكم.
خام�شللا: ندعو و�شائل االإعللام لاهتمام باالأحداث 
اجلاريللة يف االأرا�شي الفل�شطينيللة وت�شليط ال�شوء 
عليها ب�شتى اأ�شكال التغطية االإخبارية والتف�شرية 

وو�شعها يف اأولوية اأجندتها االإعامية.

قوات االحتالل تتعمد استهداف الصحفيين سعيا لمنع التغطية
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غزة- الراأي
مع ا�شتللداد احل�شار املفرو�للض على غزة، 
مللن  جمموعللة  وفر�للض  عاًمللا،   12 منللذ 
االإجللراءات العقابيللة علللى القطللاع، مع 
حلللول �شهر ني�شللان/ اإبريل عللام 2017، 
تاأثرت كافة مناحي احلياة ب�شكل كارثي، 
وتردت االأو�شللاع االقت�شادية واملعي�شية 
لل�شللكان �شيًئللا ف�شيًئللا حتللى و�شلللت اإىل 

مراحل �شعبة للغاية.
ومللن اأكللرث االإجللراءات العقابيللة التللي 
اتخللذت بحللق قطللاع غللزة تاأثللًرا علللى 
ن�شبتلله  مللا  خ�شللم  املعي�شيللة،  االأو�شللاع 
ال�شلطة  رواتب موظفي  % مللن   30-50
يف غللزة، واإحالللة االآالف منهللم للتقاعللد 
املبكللر، وتفاقم اأزمللة الكهرباء من خال 
ووقللف  التيللار،  و�شللل  �شاعللات  تقلي�للض 
العمللل بللكل االإعفللاءات ال�شريبيللة على 

ال�شلع الواردة اإىل غزة.
للا توقللف عدد  و�شملللت االإجللراءات اأي�شً
االأ�شا�شيللة  اخلارجيللة  املنللح  مللن  كبللر 
املخ�ش�شة للبلديات مبللا فيها منح الوقود 
وبرامللج الت�شغيللل وال�شيانللة، اإىل جانب 
منللع دخللول الكثر مللن املللواد الازمة يف 
عمللل البلديللات، وتردي االأو�شللاع املالية 
حالللة  اإىل  و�شلللت  حتللى  للمواطنللن 

كارثية.
هذه اخلطوات انعك�شت ب�شكل وا�شح على 
م�شتوى املعي�شة ونوعيللة حياة املواطنن 

يف املدينللة اقت�شاديللًا واجتماعيللًا، االأمر 
الللذي تللرك اأثًرا كبللًرا علللى البلدية يف 
املللايل– حمللور  ثاثللة حمللاور )املحللور 
التطويريللة  امل�شاريللع  الطاقللة– حمللور 

والت�شغيلية(.

المحور المالي
وكنتيجللة ملا �شبق فقد �شهللد عام 2017، 
انخفا�للض كبللر يف دخللل البلديللة الللذي 
تعتمللد عليه يف دفع امل�شاريف الت�شغيلية 
وال �شيمللا دفللع رواتللب املوظفن، مللا اأثر 
علللى قللدرة البلديللة يف دفع راتللب كامل 
ملوظفيهللا عللن �شهللر ينايللر/ كانللون ثللان 
املا�شللي، و�شللرف مللا ن�شبتلله 75 % مللن 

الراتب فقط.
لي�للض ذلللك فح�شللب بللل �شهللد انخفا�للض 
عللدد امل�شدديللن للفواتللر ال�شهريللة مللع 
اإعللان االإجللراءات العقابيللة على غزة، 
وبدء تنفيللذ اخل�شومات علللى املوظفن، 
اإ�شافللة اإىل انخفا�للض م�شتمللر يف املبالللغ 
امل�شددة ل�شالللح البلدية حتى و�شلت اإىل 
اأدنللى م�شتوياتها منذ عدة �شنوات. )وفق 

اجلدول املو�شح يف التقرير(.
كمللا انخف�شت اإيللرادات البلديللة يف �شهر 
يناير للعام اجلللاري بنحو 50 % مقارنة 
 ،2017 لعللام  الفللرتة  ذات  باإيللرادات 
مبللا يعنللي ا�شتمللرار التدهللور يف اأعللداد 

امل�شددين وقيمة املبالغ امل�شددة.

اإىل  الوا�شلللة  الكهربللاء  انخفا�للض  ومللع 
قطاع غزة، بقدرة 50 ميجا وات، تقل�شت 
�شاعللات الو�شللل اإىل 4 �شاعات مقابل 20 
�شاعللة قطللع، لرتفللع بذلللك ا�شتهللاك 
ال�شوالر ال�شنوي لعللام 2017 املن�شرم، لل 
1.7 مليون لرت يف  2 مليون لرت مقارنة بل 

العام 2016.
وارتفعللت بذلللك م�شروفللات البلديللة يف 
الللازم  الوقللود  ل�شللراء   ،2017 العللام 
لت�شغيللل املرافللق االأ�شا�شيللة اإىل قرابللة 
1.1 مليون �شيكل، لرتهق كاهل البلدية، 
يف ظللل ال�شائقللة املاليللة التللي متللر بهللا 

ب�شبب انخفا�ض اإيراداتها ب�شكل كبر.
علًما بللاأن منحة توريد ال�شللوالر للبلدية 
مللا  اجلللاري،  فرايللر  نهايللة  �شتتوقللف 
�شيتطلللب مللن البلدية �شللراء ال�شوالر من 
ميزانيتها مبا يزيد عن 10 مليون �شيكل.

مللع  العقابيللة،  االإجللراءات  وتزامنللت 
وقللف برامللج الت�شغيللل املوؤقللت الللواردة 
للبلديللة والتللي يعتمد عليهللا قطاع جمع 
وترحيللل النفايللات ب�شكل كبللر لت�شغيل 
عربللات جمع وترحيللل النفايات، اإ�شافة 
لعمال كن�ض ال�شوارع وتعزيل م�شايف مياه 

االأمطار.
يذكللر اأن البلديللة قللد ح�شلللت يف عللام 
و150  نظافللة  عامللل   88 علللى   2016
عامل كن�للض وتعزيل م�شايف ميللاه اأمطار، 
ل�شالللح  عمللال  اأي  توفللر  يتللم  مل  فيمللا 

البلديللة يف العللام 2017، مللا ا�شطرهللا 
لت�شغيل عربات جمللع وترحيل النفايات 
بنحللو  امل�شروفللات  ورفللع  موازنتهللا  مللن 
بلغللت  فيمللا  �شنوًيللا،  �شيللكل  مليللون   1.9
نقللل  عمليللة  علللى  البلديللة  م�شروفللات 
وترحيل النفايات نحو 766 األف �شيكل.

محور الطاقة
كميللة  وتقلي�للض  االأو�شللاع  تفاقللم  ومللع 
الكهربللاء الللواردة ملدينة غللزة، ب�شكل ال 
ميكللن تعوي�شلله عللر مولللدات الكهربللاء 
االحتياطيللة، ا�شطللرت البلدية اإىل �شخ 
60 األللف كللوب مللن امليللاه العادمة الغر 
معاجلة اأو املعاجلة جزئًيا يف بحر مدينة 

غزة يومًيا.
االأ�شا�شيللة  البلديللة  خدمللات  وتاأثللرت 
ب�شللكل كبر، حيث �شهدت جللداول توزيع 
امليللاه على منازل املواطنللن، اإرباًكا كبًرا 
ب�شبللب التغرات احلا�شلة يف جدول قطع 
وو�شل التيار الكهربائللي، وحدوث اإرباك 
يف ت�شغيللل حمطات ترحيللل مياه ال�شرف 
جانللب  اإىل  االأمطللار،  وميللاه  ال�شحللي، 
ارتفللاع ا�شتهاك املحروقللات بن�شبة 45 

2016م. بل  مقارنة  2017م  عام  % يف 

محور المشاريع
احلللد  هللذا  عنللد  االأو�شللاع  تقللف  ومل 
فقللط، بل �شملللت توقف الدعللم القطري 

مل�شاريللع البنية التحتية مللن خال اأغلب 
املوؤ�ش�شللات القطريللة العاملللة يف القطاع، 
الت�شغيللل  م�شاريللع  وتقلي�للض  وتوقللف 
املوؤقللت وجمللع وترحيللل النفايللات، اإىل 
جانب اإيقاف منحة بنك التنمية االأملاين 
)KFW( بقيمة 50 مليون دوالر لقطاع 
غللزة )قطللاع امليللاه وال�شللرف ال�شحي(، 
الأمور تتعلق بتح�شيل �شرائب عن تنفيذ 

هذه املنحة.
اآليللات  الإدخللال  التن�شيللق  توقللف  كمللا 
جديدة جلمع وترحيل النفايات ال�شلبة 
ل�شالللح البلديللة، االأمللر الللذي يزيللد من 
�شعوبللة الو�شع القائم، ويزيد م�شروفات 
البلدية ل�شالح دفع رواتب لت�شغيل عمال 
عربللات  عللر  النفايللات  جلمللع  نظافللة 

الكارو.
وكنتيجللة ملللا �شبللق فقللد قللررت البلدية 
تقلي�للض ا�شتهاك ال�شوالر، يف ظل توقف 
املنح اخلارجيللة لتزويدهللا باملحروقات، 
وانخفا�للض اإيراداتهللا، مللا �شيوؤثللر علللى 
خدماتهللا االأ�شا�شيللة املقدمة للمواطنن، 
لت�شغيللل  �شللركاء  برنامللج  ووقللف 
اخلريجن، ب�شبللب عدم قدرتها على دفع 
اأي مبالغ ماليللة اإ�شافية يف ظل ال�شائقة 
اإيقللاف  عللن  ف�شللًا  املت�شاعللدة،  املاليللة 
جمموعة من الرامج واالأن�شطة االأخرى 
والتللي كان مقرًرا تنفيذهللا �شمن خطتها 

ال�شنوية.

توقف مشاريع ومنح خارجية وال مؤشرات الستئنافها

تأثيرات سلبية وانعكاسات خطيرة على خدمات البلدية بفعل الحصار
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الراأي _ اآالء النمر
العائللات  بجمللوع  اخليللام  تعللج  هنللا 
الوافللدة مللن �شتللى حمافظللات قطللاع 
غللزة، فمللن غللر املتوقللع تزايللد عدد 
العائللات  مللن  وخا�شللة  الوافديللن 
ع�شللر  �شبعللة  ارتقللاء  بعللد  الاجئللة 
بيللوم  اآذار  مللن  الثاثللن  يف  �شهيللدًا 
االأر�للض، اإال اأن �شمودًا يتبعلله اإ�شرارًا 
راأى  الللذي  الطريللق  موا�شلللة  علللى 
الفل�شطينللي من خاله مامللح العودة 

اإىل اأر�شه ومدنه وقراه.
ون�شللاء  و�شغللارًا  واأ�شبللااًل  �شيوخللًا 
ورجللاال، بللكل االأعمللار امتللاأت تلللك 
واملخ�شللرة  ال�شا�شعللة  امل�شاحللات 
مبزروعللات القمللح، تزاحللم ال�شبللان، 
وتزاحم كذلللك الوافدون اإىل ال�شياج 
احلللدودي، �شيئللًا مللا ي�شدهللم للتقدم 
خطللوات اأكر، فكلما اأ�شبحت الطريق 
جتللاه  امل�شللر  اأ�شرعللوا  كلمللا  خلفهللم 
اخلللط ال�شائللك والذي يرتب�للض عليه 
جنللود االحتللال. املبللادرات العائلية 

عمت االأرجللاء بالتفاعل جديًا بفكرة 
االنتقال واالإقامة داخل خيام العودة 
املنت�شبللة علللى احلللدود الفا�شلللة مع 
االأرا�شللي املحتلللة، فرغمللا عللن نللزف 
ال�شهللداء،  الدمللاء وارتقللاء ع�شللرات 
اأرواح  يغللزو  بالعللزة  �شعللورًا  اأن  اإال 
تلللك  بك�شللر  جللدوى  دون  املعت�شمللن 

امل�شاعر اأو خافها.
خ�ش�شللت  التللي  االأماكللن  هللذه  يف 
لاعت�شللام وحمل رايللة فل�شطن دون 
الكلمللات  توحللدت  اآخللر،  حللزب  اأي 
والهتافات وترا�شت ال�شفوف، وتعالت 
التكبرات، وتلونللت الوجوه بالكوفية 
البقللاع  تلللك  وكاأن  الفل�شطينيللة، 

خ�ش�شت ل�شحذ الهمم.
اإال  احلارقللة  ال�شم�للض  اأ�شعللة  ورغللم 
اأن املحت�شديللن ف�شلللوا اجللو�للض اأمللام 
خيماتهللم وعيناهم ال تللكل من النظر 
"رح  اإىل االأرا�شللي املحتلللة، مردديللن 
نرجع علللى بادنا الأنه احنللا اأ�شحاب 
احلق وما نتخلى عن �شر منها ولو على 

دمنا".
على طول احلدود ال�شرقية ال�شمالية 
الفل�شطينيللن  اآالف  تكاثللف  للقطللاع 
واحللد؛  رجللل  قلللب  علللى  جمتمعللن 
الإثبات مت�شكهللم باأرا�شيهم املحتلة يف 
م�شهللد بللات اأ�شبه بذلللك امل�شهللد التي 
اأجر فيه اأجدادهم على ن�شب اخليام 
بعد تهجرهم عنوة من اأرا�شي الل48.

خيام العودة
علللى بعللد �شبعمائة مللرت انت�شب �شف 
مللن اخليللام البي�للض، والتللي كانللت كل 
منهللا حتمللل ا�شمللًا لقريللة اأو ملدينللة 
هجللر منهللا اأ�شحابهللا، فح�شللر خيمة 
دير�شنيد وامل�شميللة والكوفخة وبربر 
وال�شوافللر واملجللدل ويافللا .. والكثر 

من املدن املحتلة.
احلاجللة فاطمللة عبداهلل التللي تعود 
اأ�شولهللا حلللي املن�شيللة يف مدينللة يافا 
اخليللام  باإحللدى  اأم�شكللت  املحتلللة، 
املقامة فوق االأرا�شي الزراعية داخل 

املناطللق احلدودية، واأطلقللت اأنفا�شها 
وقالللت :"هللاي اخليم رح ن�شللوف على 
وجههللا اخلر الإنهللا بي�شللة، اأما اخليم 
ايل قعدنللا فيهللا بعللد الهجللرة كانللت 

�شودة وملونة بلون احلروب".
عبللداهلل  احلاجللة  و�شللول  ومبجللرد 
اإىل احلللدود ال�شرقيللة ملدينللة غللزة 
ا�شتمللت رائحللة بادها، حتللى اأنها مل 
ت�شعللر ب�شقللم اأقدامهللا املتعبللة، حيث 
كانت تخاطب حفيدتها بقولها :"ن�ض 
�شاعللة بدنللا مللن هللاي الطريللق ليافا 
بنكللون و�شلنللا يللا �شتللي، واهلل لرنجع 

لبادنا وخلر بادنا".
خللرًا  عبللداهلل  احلاجللة  وتو�شمللت 
مببللادرة م�شللرة العودة الكللرى التي 
عزمللت على �شد الرحللال خطوة تليها 
اأخللرى جتاه االأرا�شللي املحتلة خلو�ض 
م�شللروع التحرير واإفللراغ االأرا�شي من 

ل�شو�شها.
ويف كلمللات االأطفللال التللي مل تخ�شى 
،"اإحنللا  للدمللوع  امل�شيللل  الغللاز  قطللع 

جايللن نرجللع اأر�للض اجدادنللا" هللذه 
االأطفللال  ع�شللرات  كررهللا   الكلمللات 
امل�شاركللن يف م�شللرة العللودة الكللرى 
�شللرق مدينة غللزة، وما هللو دليل على 
ميوتللون  "الكبللار  لقاعللدة  ك�شرهللم 

وال�شغار ين�شون".
الطفلة اأ�شماء اأبو جياب جاءت لتقف 
بللن مئللات االأمهللات وال�شيللدات التللي 
اأن تعللود  اأجللل  عا�شللرن النكبللة مللن 
ملدينتهللا بئر ال�شبع التللي لطاملا �شمعت 
من جدتها عللن جمالها، وتروي اأ�شماء 
بع�ض املعلومات التي ت�شبثت بذاكرتها 
�شحللراء  وهللي  النقللب  عا�شمللة  بللاأن 

النقب جنوب فل�شطن.
ورغللم خطرة الوقفة التللي ت�شر على 
البقللاء عليهللا الطفلة اأ�شمللاء، اإال اأنها 
تعلللن علللى ا�شتمللرار جميئهللا برفقللة 
عائلتهللا واأجدادهللا حتللى يحللن يوم 
العللودة اإىل الديار التي ت�شفها بقولها 
:"هينللا �شايفن اأرا�شينللا من هنا، م�ض 

�شايل علينا كتر لنحررها".

مسيرة العودة .. 
طريق معبد بالدماء وإصرار مضاعف على المواصلة
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إعداد / جمعية واعد لألسرى والمحررين

اإعداد جمعية واعد لاأ�شرى واملحررين
يعاين االأ�شرى من ا�شتهتار طبي متعمد، 
وقللد اأ�شيللب بع�شهم بالتلللوث الداخلي 
وبفرو�شللات الكبللد بعد اإجللراء فح�ض 
اعتيللادي لدى طبيللب االأ�شنللان، وذلك 
غللر  طبيللة  اأدوات  ا�شتعمللال  جللراء 
معقمللة، كمللا اأن هناك من فقللد القدرة 
ب�شبللب حقنللة  وامل�شللي  علللى احلركللة 
طبية غر مائمللة، واآخر مت اإخ�شاعه 
لعمليللات ا�شتئ�شللال اأجللزاء مللن قدمه 
ب�شبللب االإهمال الطبي يف معاجلتها فور 

انت�شار االلتهاب.
االنتظللار  معللدل  اإن  اىل  باالإ�شافللة 
الإجراء عمليللات م�شتعجلة، يرتاوح من 
�شنللة اإىل �شنتللن، واأن معظللم االأ�شللرى 
ينتظللرون اأ�شهللر طويلة لتلقللي العاج، 
اأو خل�شوعهم للفحو�شات املطلوبة، واأن 
هنللاك تاأخللرا كبرا حتللى يف احلاالت 
احلرجللة، واأن الغالبيللة مللن االأ�شللرى 
يخ�شعون لهللذه الفحو�شات بعد تدخل 
املحاكللم مللن خللال متابعللة موؤ�ش�شللات 
واملوؤ�ش�شللات  الفل�شطينيللة  االأ�شللرى 
الطبيللة الدوليللة. وباأنه ال يتللم اإلزام 
م�شلحللة ال�شجللون باإجللراء العمليللات 
للمحكمللة  ا�شتئنللاف  تقللدمي  بعللد  اإال 
ال  ال�شجللون  م�شلحللة  اأن  كمللا  العليللا. 
تلتللزم باإجراء الفحو�شللات الروتينية 
االإجللراءات  ذلللك  يف  مبللا  للمر�شللى، 
الروتينيللة املتعلقللة بفح�للض �شرطللان 

الثدي”
ويف الذكللرى الرابعللة لرحيلللة توؤكللد 
جمعيللة واعللد لاأ�شللرى واملحرريللن اأن 
هنالك خطللورة حقيقية علللى االأ�شرى 
املر�شللى كونهم بحالللة �شحية مرتدية 

وهنالللك خطللر حقيقللي علللى حياتهم 
لعدم توفر الرعاية والعناية ال�شحية 
واالدوية الازمة والفحو�شات الطبية 
الدوريللة لاأ�شللرى ، االأمللر الذى يخلف 
املزيللد مللن ال�شحايللا يف حللال ا�شتمرار 
االحتللال يف �شيا�شتلله دون �شغوطللات 

دولية جدية من اأجل انقاذ حياتهم.
فهللا هللو املحرر طللارق عز الديللن يرقد 
مب�شت�شفللى  واالأورام  الللدم  ق�شللم  يف 
عبللد العزيللز الرنتي�شي مبدينللة غزة، 
بعللد اكت�شللاف مر�للض “لوكيميللا الللدم 
قبللل حللوايل �شهر، كغره مللن املئات من 
املر�شى، ينتظر فتح معر رفح باعتباره 
نافذة االأمل ال�شتكمللال العاج الذي ال 

يتوفر يف م�شت�شفيات قطاع غزة.
وبينللت واعللد ان املحللرر عللز الدين من 
مواليللد عام 1974، ومللن �شكان مدينة 
جنللن بال�شفللة املحتلللة، اعتقللل عللام 
االنتماء حلركة اجلهاد  بتهمة   2002
يف  حتللرر  عامللًا،   13 ملللدة  االإ�شامللي، 
�شفقللة “وفللاء االأحرار” عللام 2011، 

واأبعد لقطاع غزة.
مللن  كبللر  عللدد  هنللاك  اأن  واو�شحللت 
االأمرا�للض  حملللة  املحرريللن  االأ�شللرى 
املزمنللة ممللن ا�شت�شهللدوا بعللد التحرر 
نتيجللة االهمال الطبي ومنهللم ال�شهيد 
 ، عامللا(   55( �شعيبللات  زيللاد  املحللرر 
الإ�شابته ب�شرطان املريء خال وجوده 

يف االعتقال ، وال�شهيد االأ�شر املحرر يف 
�شفقللة وفللاء االأحللرار حممللد ح�ّشللان 
)61 عاًمللا( مللن بلللدة املغراقللة و�شط 
قطللاع غزة ، اإثر مر�للض ع�شال اأمل به ، 
وال�شهيد االأ�شر املحللرر يف �شفقة وفاء 
االأحللرار جمللدي حمللاد نتيجللة �شعف 
ع�شلللة القلب والذبحة ال�شدرية عانى 
منهللا اأكللرث مللن اأربللع �شنللوات يف �شجللن 

نفحة ال�شحراوي
املحللرر  االأ�شللر  اأن  اجلمعيللة  وذكللرت 
جمدي اأحمد حمللاد )49 عاما(، الذي 
ت�شللادف اليللوم ذكللرى وفاتلله، مل يتلق 
الرعايللة الطبيللة املطلوبة خال فرتة 

اعتقاله يف �شجون االحتال.

م�شيفللة اأن االأ�شللر املحللرر حماد، تويف 
متاأثللرا مبر�للض اأمل به اأثنللاء تواجده 
يف ال�شجللون بعللد اأن اأم�شى اأكرث من 20 
عاما، واأفرج عنه خال �شفقة اجلندي 
وهللو  �شاليللط،  جلعللاد  االإ�شرائيلللي 
اأحللد �شحايللا �شيا�شللة االإهمللال الطبي 
التللي ينتهجهللا االحتال �شللد االأ�شرى 
الفل�شطينيللن يف �شجونلله، م�شددًة على 
اأنه مل يتلق الرعايللة الطبية املطلوبة 
منللذ بداية مر�شه االأمر الذي اأدى اإىل 
حدوث م�شاعفات خطرة ورثها بعد اأن 

اأطلق �شراحه يف �شفقة �شاليط.
معانللاة حمللاد  اأن  اإىل  واعللد  وا�شللارت 
بللداأت يف ال�شجللون لتنتهللي مللع طلبلله 
العللاج اأكللرث مللن مللرة يف ظللل احل�شار 
واالإغللاق امل�شللدد الللذي يعانيلله �شكان 

قطاع غزة.
ونوهللت اإىل اأن 206مللن االأ�شرى توفوا 
داخللل ال�شجللون االإ�شرائيليللة اأو عقب 
االإفللراج عنهم نتيجللة االإهمال الطبي 
الذي تعر�شوا للله يف �شنوات اعتقالهم، 
موؤكللدة اأن “عيللادات ال�شجللون جمللرد 
م�شالخ لقتل االأ�شللرى واإجراء التجارب 
عليهللم”. ويعد حماد من الرعيل االأول 
الع�شكللري  اجلنللاح  الق�شللام  لكتائللب 
حلركللة )حما�للض(، واأفللرج االحتللال 
تبللادل  �شفقللة  يف  عنلله  االإ�شرائيلللي 
اأول  ت�شريللن  يف  حما�للض  مللع  االأ�شللرى 
)اأكتوبللر( 2011، بعللد اأن اأم�شللى مللا 
يزيللد عن 20 عامًا يف �شجون االحتال 
االإ�شرائيلي ،وهو اأب لثاث اأبناء اثنان 
منهللم اجنبهم بعد االفراج عنه وابنته 
خلللف  ووالدهللا  وكللرت  ولللدت  التللي 

الق�شبان.

واعد: عيادات السجون مجرد مسالخ 
لقتل األسرى وإجراء التجارب عليهم

غزة- الراأي
اأنهت وزارة االأ�شللرى واملحررين كافة اال�شتعدادات 
الازمللة الإطاق فعاليللات يوم االأ�شللر الفل�شطيني 
الللذي ي�شادف 17 من اإبريل مللن كل عام، مب�شاركة 
وا�شعة من خمتلللف الف�شائل واملوؤ�ش�شات العاملة يف 
جمللال االأ�شللرى وفللق جللدول مت اإعللداده وترتيبه 

ليتنا�شب مع اأو�شاع اال�شرى ومعاناتهم امل�شتمرة.
وبللن اأ�شرف ح�شللن مدير عام االعللام والعاقات 
العامللة، اأن وزارتلله قللد اأنهللت كافللة اال�شتعدادات 
الازمللة الإحياء هللذه املنا�شبللة الوطنيللة الكبرة 
خا�شللة اأنهللا تتزامللن مللع حللراك كبللر يخو�شلله 

االأ�شللرى االداريللن داخللل ال�شجللون والتللي ت�شمل 
مقاطعللة حماكللم االحتللال وعللدم املثللول اأمامها، 
واملطالبللة بوقللف ترافللع املحامللن عنهللم يف تلللك 
املحاكللم، ومللا تبعلله ذلللك مللن خطللوات ت�شعيديه 
يقللوم بها اال�شرى االدارين وحللراك �شعبي م�شاند 
للله، حيث �شيبللداأ االإعان عن بدء هللذه الفعاليات 
الوطنيللة غللدًا اخلمي�ض 5/4 علللى اأن ينتهي حتى 

نهاية �شهر اإبريل.
وك�شللف ح�شن اأن االإعان عن انطاق فعاليات يوم 
االأ�شللر الفل�شطيني �شيكللون من اأمام منللزل اال�شر 
حمد اأبو غاىل، مب�شاركللة كافة الف�شائل الوطنية 

واالإ�شاميللة واملوؤ�ش�شللات العاملللة يف جمللال الدفاع 
عللن االأ�شرى، مو�شحللًا اأنه مت اختيللار منزل اال�شر 
حمد ملا يحمل من رمزيللة كبرة يف �شفوف االأ�شرى 
وكافللة اأبنللاء ال�شعللب الفل�شطينللي، وملللا ام�شاه من 
�شنوات عديدة داخل �شجنه، حيث ام�شي 18 عاما 

داخل ال�شجون.
وبللن ح�شللن اأن وزارتلله قللد عقللدت �شل�شلللة مللن 
االجتماعللات واللقللاءات مللع املوؤ�ش�شللات العاملة يف 
ق�شايللا اال�شللرى لتوحيللد كافللة اجلهللود، وت�شمللن 
ح�شللد اجلهود من اأجل امل�شاركللة يف هذه الفعاليات 
واإخللراج هللذه املنا�شبللة بقالللب وطنللي يتنا�شب مع 

ت�شحيات احلركة االأ�شرة داخل ال�شجون.
واأ�شار اإىل اأن الفعاليللات �شتكون هذا العام متنوعة 
ومتميللزة عللن باقللي االأعللوام ال�شابقللة خا�شة مع 
االو�شللاع ال�شعبللة التللي تعي�شها احلركللة االأ�شرة 
وت�شاعد حالة الوعي بق�شية اال�شرى على امل�شتوى 
املحلي والدويل، موؤكدًا اأن الفعاليات ال تقت�شر على 
ال�شعيللد املحلي بل مت االعداد للكثر من الفعاليات 

واالأن�شطة يف ال�شاحات الدولية املختلفة.
االإعللام  وو�شائللل  �شعبنللا  جماهللر  كافللة  ودعللا 
املختلفللة اإىل امل�شاركة يف هللذه الفعاليات الوطنية 

الهامة.

"األسرى" تنهى استعداداتها إلطالق فعاليات يوم األسير الفلسطيني
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غزة - وزارة االإعام:
اأكللدت وزارة االإعام اأن اعتللداءات االحتال 
وو�شائللل  ال�شحفيللن  بحللق  "االإ�شرائيلللي" 
االإعللام الفل�شطينيللة تزايللدت خللال �شهللر 

مار�ض / اآذار 2018م عن فراير املن�شرم.
ت�شللدره  الللذي  ال�شهللري  التقريللر  وح�شللب 
الللوزارة؛ فقللد �شجلت وحدة الر�شللد واملتابعة 
يف وزارة االإعام اأكرث من )54( انتهاكًا، حيث 
بلللغ جممللوع انتهللاك احلريللات االإعامية من 
قبل االحتللال االإ�شرائيلللي )45( انتهاكًا، يف 
حن بلغت االنتهاكات الداخلية )9( انتهاكات 

.
يف  "االإ�شرائيليللة"  االنتهللاكات  متثلللت  وقللد 
اعتقللال )3( �شحفيللن وهم: بكللر عبد احلق 
مرا�شللل تلفزيون فل�شطللن يف نابل�ض- و ما زال 
معتقًا، وطالبة االعام عا مر�شود من خميم 
باطة- نابل�للض، مازالت معتقلة، وم�شور موقع 
العمور مت  اأكرم  االإلكرتوين  "معًا" االإخبللاري 

االفراج عنه الحقا.
كما احتجزت قوات االحتال )8( �شحفين: 
طاقللم ف�شائيللة الغللد يف اخلليللل املرا�شل رائد 
ال�شريف وم�شوره، طاقللم تلفزيون "فل�شطن" 
الذي �شللم املرا�شل اأحمد �شللاور وامل�شور طارق 
اأبللو زيد، وم�شللّور ف�شائية "معللًا" الفل�شطينية 
حممللد حمامللرة يف بيت حلم، م�شللّور تلفزيون 
يف  بنللات  وعزمللي  فقو�شللة  "فل�شطللن" ثائللر 
اخلليل واحتجاز مرا�شللل تلفزيون فل�شطن يف 

نابل�ض بكر عبد احلق.
فيمللا اأ�شيب )4( �شحفين بر�شا�ض االحتال 
يف ال�شفللة الغربية املحتلة وهم: م�شور وكالة 
بر�شا�شة  واأ�شيب  نعمللة  اأبو  "رويرتز" عللادل 
وكالللة  وم�شللور  االأميللن،  �شاعللده  يف  معدنيللة 
واأ�شيللب  الللرازم  جنيللب  "االأ�شو�شيتدبر�للض" 
بر�شا�شللة مطاطية بالقدم، وم�شللور تلفزيون 
فل�شطللن يف حمافظللة قلقيلية حممللد عناية، 
واأ�شيللب بر�شا�شللة معدنيللة باليللد، وامل�شللور 
ع�شام الرمياوي بقنبلة غاز اأ�شابته يف �شاعده 

االأي�شر.
بر�شا�للض  �شحفيللن   )5( اأ�شيللب  بينمللا 
االحتللال خللال تغطيتهللم م�شللرات العللودة 
بغللزة، وهم: حممللود مدوخ من طاقللم "ميديا 
تللاون"، ومرا�شل موقع اأخبللار فل�شطن حممود 
مرجتللي، وامل�شوريللن ال�شحفيللن اأحمللد معمر 
واأحمللد قفللة، وال�شحفي حممد جللودة، بينما 
اأ�شيللب نحللو )10( اآخرون باالختنللاق جراء 

ا�شتن�شاقهم للغاز امل�شيل للدموع.
اإىل ذلللك مت ر�شللد )1( حالة منع مللن ال�شفر، 
حيللث منعت �شلطللات االحتال مديللر الرامج 
العامللة يف ف�شائيللة "القد�للض" ال�شحايف نواف 
العامر مللن ال�شفر على معللر الكرامة الوا�شل 
بن االأرا�شللي الفل�شطينية واململكللة االأردنية 
الها�شميللة، "الأ�شباب اأمنية" و)4( حاالت منع 

من التغطية.
بحللق  انتهللاك  حللاالت   )6( ر�شللد  مت  كمللا 
التوا�شللل  مواقللع  علللى  ال�شحفيللة  احلريللات 
�شفحللة  باإغللاق  بللوك  الفي�للض  االجتماعللي 
وكالللة الللراأي الفل�شطينيللة للمللرة ال�شابعللة 
على التللوايل، وكذلك اإغاق �شفحللة موؤ�ش�شة 
ال�شفحللة  واإغللاق  االإعاميللة،  الر�شالللة 
ال�شحافللة  لوكالللة  واالحتياطيللة  الر�شميللة 
الر�شميللة  "، وال�شفحللة  "�شفللا  الفل�شطينيللة 
ملوقللع بوابة الهللدف اإىل جانللب اإغاق وحظر 

الع�شللرات من ال�شفحللات ال�شخ�شيللة لن�شطاء 
و�شحفين فل�شطينين.

ولفت التقرير اأن االحتال "االإ�شرائيلي" قام 
برتقيللة �شابللط "اإ�شرائيلللي" لرتبللة جللرنال 
مكافللاأة للله علللى �شربلله وتنكيللله ب�شحفيللن 

فل�شطينين قبل �شت �شنوات.
االحتللال  قللوات  اأن  اإىل  التقريللر  اأملللح  كمللا 
انتحلللت زي ال�شحافللة الفل�شطينيللة مللن قبل 
العتقللال  "االإ�شرائيليللة"  اخلا�شللة  القللوات 
الطالللب عمللر الك�شللواين مللن داخللل جامعللة 

بيزيت.
منللع  االحتللال  اأن  التقريللر  اأو�شللح  كمللا 
ال�شحفين الفل�شطينيللن من تغطية املاراثون 
"االإ�شرائيلللي" يف �شللارع امل�شللرارة يف مدينللة 
القد�للض املحتلللة، وكذلللك منعتهم مللن ت�شوير 
املاراثللون الفل�شطينللي الللذي اأقيللم بالتللوازي 

معه.
الداخليللة،  االنتهللاكات  �شعيللد  علللى  اأمللا 
ال�شحفيللن  �شللد  االنتهللاكات  ا�شتمللرت  فقللد 
االأمنيللة  االأجهللزة  قبللل  مللن  واالإعاميللن 
الفل�شطينيللة وخا�شة تلللك املتمثلة يف �شيا�شة 
اال�شتدعللاء واالحتجللاز، حيللث مت ر�شد )9( 

انتهاكات  بحق ال�شحفين وو�شائل االعام.
وفيما يلللي تفا�شيل الأهم االنتهللاكات التي مت 

ر�شدها:
3-3-2018

جللرنال  لرتبللة  اإ�شرائيلللي  �شابللط  ترقيللة 
مكافللاأة للله علللى �شربلله وتنكيللله ب�شحافين 
فل�شطينيللن قبللل �شللت �شنللوات بهللدف معلللن، 
االإعاميللة  التغطيللة  دون  احليلولللة  وهللو 
لاحتجاجات االأ�شبوعية يف قرية كفر قدوم 
التابعة ملحافظة نابل�ض �شمال ال�شفة الغربية 

املحتلة.
2018-3-2اإ�شابللة الزميللل ال�شحايف ع�شام 
الرميللاوي بر�شا�شللة معللدين مغلللف باملطاط 
خللال تغطيتلله مواجهللات النبي �شالللح غرب 

رام اهلل بال�شفة الغربية.
�شفحللة  يغلللق  :في�شبللوك   3-3-2018

لاإعام" "الر�شالة 
 "4-3-2018

للمللرة ال�شابعة .. "في�شبللوك" حتظر �شفحة 
وكالة الراأي ملدة �شهر

8-3-2018
باأّنهللا  االإ�شرائيليللة  اخلا�شللة  القللوات  ت�شللرترُّ 

�شحافللة فل�شطينيللة خللال اقتحامهللا احلرم 
اجلامعي جلامعة برزيللت اأثناء تنفيذ عملية 

اعتقال اأحد ال�شبان.
حتتجللز  االحتللال  قللوات   :٩-٣-٢٠١٨
طاقللم ف�شائية الغللد )املرا�شل رائللد ال�شريف 
وم�شللوره( يف اخلليللل ملللدة 40 دقيقللة، وذلك 
ملنعهللم من ت�شويللر وتوثيق جرائللم االحتال 
يف بلللدة بيت عوا مبحافظة اخلليل واأجرتهم 

على مغادرة املنطقة فورا مينع التواجد بها.
٩-٣-٢٠١٨: اإ�شابللة م�شللور "رويللرتز" عللادل 
ابللو نعمة بر�شا�شة معدنيللة، اأثناء املواجهات 
التي اندلعللت على مدخل اريحللا اجلنوبي بن 

�شبان وقوات االحتال.
متنللع  االحتللال  �شرطللة   :٩-٣-٢٠١٨  
ال�شحافّين الفل�شطينين من تغطية املاراثون 
مدينللة  يف  امل�شللرارة  �شللارع  يف  االإ�شرائيلللي 
القد�للض، وكذلك منعتهم مللن ت�شوير املاراثون 

الفل�شطيني الذي اأقيم بالتوازي معه.
١٢-٣-٢٠١٨: قللوات االحتال تعتقل طالبة 
االإعللام عللا مر�شللود )21 عامللا( مللن خميم 
باطللة �شللرق مدينللة نابل�للض �شمللال ال�شفللة 

الغربية املحتلة، بعد ا�شتدعائها للمقابلة.
حتتجللز  االحتللال  قللوات   :١٣-٣-٢٠١٨
طاقللم تلفزيون "فل�شطن" الللذي �شم املرا�شل 
اأحمللد �شللاور وامل�شللور طللارق اأبو زيللد حوايل 
�شاعللة، علللى حاجللز ع�شكللري قللرب مدينللة 
نابل�للض واأجروهم على حذف امل�شاهد التي مت 

ت�شويرها على الكامرات.
١٤-٣-٢٠١٨: �شلطللات االحتللال متنع مدير 
الرامج العامة يف ف�شائية "القد�ض" ال�شحايف 
نللواف العامللر مللن ال�شفر علللى معللر الكرامة 
الوا�شللل بللن االأرا�شللي الفل�شطينيللة واململكة 

االأردنية الها�شمية، "الأ�شباب اأمنية".
14-3-2018

حمكمللة االحتللال الع�شكريللة متللدد اعتقال 
الزميل ال�شحفللي رغيد طب�شية حتى االأ�شبوع 

القادم.
وكالللة  م�شللور  اإ�شابللة   :١٥-٣-٢٠١٨
"اال�شيو�شيتدبر�للض" جنيللب الرازم بر�شا�شة 
مطاطيللة بالقللدم خللال تغطيتلله املواجهللات 

على املدخل ال�شمايل ملدينة البرة.
١٧-٣-٢٠١٨: قوات االحتال حتتجز م�شّور 
ف�شائيللة "معللًا" الفل�شطينية حممللد حمامرة 

واأطلقت �شراحه بعد نحو خم�ض �شاعات.

 :  20-3-2018
حمكمللة االحتللال الع�شكريللة تقللرر االإفراج 
عللن االأ�شللر ال�شحفللي رغيللد طبي�شيللة )24 
عامًا( من قلقيلية، ب�شرط كفالة مالية قدرها 
15 األللف �شيللكل، وكفيلن من حملة البطاقة 
الزرقللاء من الداخللل الفل�شطينللي املحتل عام 

48
تلفزيللون  م�شللور  اإ�شابللة   :٢٣-٣-٢٠١٨
فل�شطللن يف حمافظللة قلقيليللة حممللد عناية 
تغطيتلله  اأثنللاء  باليللد  معدنيللة  بر�شا�شللة 

املواجهات يف قرية كفر قدوم .
:٢٣-٣-٢٠١٨

 قللوات االحتللال تعتقللل م�شللور موقللع "معًا" 
يومللًا  العمللور  اأكللرم  االإلكللرتوين  االإخبللاري 
واحللدًا، اأثناء تغطيته املواجهات التي اندلعت 
بينها وبن اأهايل بلدة تقوع جنوب بيت حلم.

24-3-2018
قللوات االحتللال االإ�شرائيلي يحتجللز م�شورًا 
ومرا�شللًا لتلفزيللون فل�شطللن، ثائللر فقو�شللة 
وعزمللي بنللات، داخل جيب ع�شكللري يف قرية 
التوانة جنوب اخلليل. اأثنللاء تغطيتهما قيام 
مواطنللون يزراعللة ا�شتللال زيتللون يف ارا�شللي 

مهددة مبنطقة التواين جنوب اخلليل.
24-3-2018

احتجاز مرا�شل تلفزيون فل�شطن يف حمافظة 
نابل�للض بكللر عبللد احلللق.، اأثنللاء عودتلله مللن 
ال�شفللر، وتقتادتلله اإىل جهللة جمهولللة.، بعللد 
يف  املتميللز  العربللي  ال�شبللاب  جائللزة  ت�شلملله 

املجال االإعامي بالقاهرة
:٢٥-٣-٢٠١٨

 �شلطللات االحتللال االإ�شرائيلللي ت�شللدر اأمللرًا 
حفللي بكللر عبللد احلللق مللن  مبنللع املعتقللل ال�شّ

االلتقاء مبحاميه.
 :٢٦-٣-٢٠١٨

حمكمة "�شامل" الع�شكريللة اال�شرائيلية، متد 
توقيللف مرا�شللل ف�شائيللة فل�شطللن ال�شحفي 
بكر عبد احلق من مدينة نابل�ض، ملدة ١١ يومًا، 

بذريعة ا�شتكمال التحقيق.
٢٧-٣-٢٠١٨

: حمكمة �شامل الع�شكرية االإ�شرائيلية توؤجل 
حماكمللة مقّدم االأخبللار يف ف�شائية "النجاح" 
مللن  الثالللث  اإىل  طب�شيللة  رغيللد  ال�شحللايف 
حزيللران / يونيو املقبل، بعللد االإفراج عنه يف 
٢٢ اآذار احلايل بغرامة مالية باهظة و�شروط 

�شعبة.
 :٢٨-٣-٢٠١٨

اإدارة "الفي�شبللوك" تغلللق ال�شفحللة الر�شمية 
واالحتياطية لوكالللة ال�شحافة الفل�شطينية 

)�شفا( 
:٢٨-٣-٢٠١٨

 اإدارة "الفي�شبللوك" تغلللق ال�شفحة الر�شمية 
ملوقللع بوابة الهللدف االإخباريللة، والعديد من 

احل�شابات ال�شخ�شية لن�شطاء فل�شطينين.
:٣٠-٣-٢٠١٨

 قوات االحتال تعلن منطقة املدخل ال�شمايل 
وتطالللب  مغلقللة  ع�شكريللة  منطقللة  للبللرة 
ال�شحافين باملغادرة وتطلللق القنابل الغازية 

وال�شوتية جتاههم.
:٣٠-٣-٢٠١٨

 قللوات االحتال ت�شتهدف ال�شحافين وتطلق 
الر�شا�للض احلي وقنابل ال�شللوت والغاز امل�شيل 
للدموع خللال تغطيتهم املواجهات بن ال�شبان 
الفل�شطينين وقوات االحتال يف منطقة باب 

الزاوية و�شط املدينة.
30-3-2018

االحتللال  بر�شا�للض  �شحفيللن،  اأُ�شابللة 
االإ�شرائيلللي خللال تغطيللة فعاليللات م�شرات 
العودة الكرى �شرق قطاع غزة وهم امل�شورين 
ال�شحفيللن اأحمللد معمللر واأحمللد قفللة �شرق 

خانيون�ض 
 :٢٠١٨/٣/٣٠

ا�شابة ال�شحفي حممد جودة بقنبلة غاز ومت 
اإ�شعافلله ب�شكل فللوري من قبللل الطاقم الطبي 
فعاليللات  تغطيتلله  خللال  باملللكان  املتواجللد 

م�شرات يوم االأر�ض والعودة و�شط القطاع.
30-3-2018

ا�شابللة عللدد من ال�شحفيللن با�شتن�شللاق الغاز 
عللرف منهللم اأ�شللرف اأبللو عمللرة ونفللن �شليللم 
وحممد الكحلوت وذلك اثناء تغطيتهم املهنية 
مل�شللرات العللودة التللي تتزامللن وذكللرى يللوم 

االأر�ض.
:٣١-٣-٢٠١٨

 اإ�شابللة مرا�شل ف�شائية الغللد رائد ال�شريف 
بحالللة اختناق خال تغطيتلله املواجهات يف 

منطقة باب الزاوية و�شط مدينة اخلليل.
:٣١-٣-٢٠١٨

امل�شوريللن  ت�شتهللدف  االحتللال  قللوات   
الفل�شطينيللن بقنابللل الغللاز امل�شيللل للدموع 
والقنابل ال�شوتية خللال تغطية املواجهات 

و�شط مدينة اخلليل. 
:٣١-٣-٢٠١٨

 قللوات االحتال متنللع الطواقللم االإعامية 
علللى  املواجهللات  منطقللة  يف  التواجللد  مللن 
املدخللل ال�شمللايل ملدينللة البللرة وجترهللم 
و�شط اطاق قنابللل �شوتية على املغادرة من 

املكان.
:٣١-٣-٢٠١٨

 االحتللال ي�شتهللدف ال�شحفيللن والطواقم 
االإعامية بقنابل الغاز امل�شيل للدموع خال 
تغطيتهللم فعاليات اليوم الثللاين من م�شرات 

العودة الكرى �شرق قطاع غزة.
:31-3-2018

 اإ�شابة ال�شحفين حممود مرجتى، وحممود 
مللدوخ بر�شا�للض االحتللال خللال تغطيتهم 
فعاليللات اليللوم الثللاين مللن م�شللرات العودة 

الكرى �شرق قطاع غزة.

تقرير إحصائي صادر عن وزارة اإلعالم – المكتب اإلعالمي الحكومي

وزارة اإلعالم: )54( انتهاكًا بحق الصحفيين واإلعالميين 
خالل شهر مارس المنصرم
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غزة-الراأي-فل�شطن عبد الكرمي
ال�شعبيللة  اال�شتعللدادات  تتوا�شللل 
العللودة  م�شللرة  فعاليللات  النطللاق 
الكللرى يللوم الللل 30 مللن اآذار/ مار�للض 
اجلللاري، على طللول احلدود مللع قطاع 
غللزة، يف وقللت يتخوف فيلله االحتال 
االإ�شرائيلللي من تلك امل�شللرة، وتتواتر 
االإ�شرائيليللن  امل�شئولللن  ت�شريحللات 

حول كيفية الت�شدي لها.
 وي�شتعد جي�ض االحتللال االإ�شرائيلي 
لتعزيز قواته على ال�شريط احلدودي 
لقطللاع غللزة، وذلللك حت�شبللا النللدالع 
خللال  الفل�شطينيللن  مللع  مواجهللات 

امل�شرات االحتجاجية.

تحشيد جماهيري
غللزة  قطللاع  يف  الفل�شطينيللون  وبللداأ 
باإقامللة اخليللام علللى طللول احلللدود، 
اللجنللة  لدعللوة  ا�شتجابللة  وذلللك 
امل�شللرات،  علللى  امل�شرفللة  التن�شيقيللة 
والبللدء مبرحلللة احل�شللد جماهللري، 
وتنظيللم م�شللرات يوميللة، االأمر الذي 
اإجنللاح م�شللرات  يوؤكللد علللى �شللرورة 
العودة مللن اأجل حتقيللق اأهدافها التي 
ت�شبللو اإليها. وحللول حت�شيد اجلماهر 

م�شللرة  يف  م�شاركللة  اأو�شللع  الإيجللاد 
العللودة، يوؤكد اأحمد اأبللو ارتيمة ع�شو 
اللجنللة االإعاميللة مل�شرة العللودة، اأن 
هنللاك ا�شتعللداد وحت�شيللد جماهللري 
املناطللق  كافللة  يف  كبللر  واعامللي 
بغللزة، مو�شحللا بللاأن امل�شللرات �شتبللداأ 
مللن ال�شبللاح الباكللر يف جميللع االأماكن 
مللن اأجللل ح�شللد اعت�شللام �شلمللي يعيد 

احلقوق الأ�شحابها.
حديللث  يف  ارتيمللة  اأبللو  ويقللول 
اأن  �شبابنللا  مللن  املطلللوب  لل"الللراأي": 
يحافظللوا علللى �شبللط النف�للض وعللدم 
االندفللاع وااللتللزام بتعليمللات اللجان 
تفويللت  بهللدف  امل�شللرة  يف  املوجللودة 
الفر�شللة علللى االحتللال كللي ال يعمل 
على اف�شالها، وي�شتهدف املتظاهرين يف 

اأماكن تواجدهم ".

توفير غطاء قانوني
�شبللر  الكللرمي  عبللد  دعللا  جهتلله  مللن 
اخلبللر القانوين، القائمن على م�شرة 
العودة واملنظمللن لها باأن يتوا�شلوا مع 
القانونيللن يف اأرا�شي الللل 48 والداخل 
املحتللل ومللع املنظمللات احلقوقيللة من 
لل�شبللاب  اأجللل توفللر غطللاء قانللوين 

الذين قد ي�شت�شهدوا اأو ي�شيبوا اإ�شابة 
طفيفللة اأو اإ�شابللة باإعاقللة علللى يللد 

االحتال يف حال التعر�ض لهم.
لل"الللراأي":  حديللث  يف  �شبللر  ويقللول 
املطلللوب اأي�شللا مطالبللة االأمللن العللام 
لللاأمم املتحللدة بحمايللة املدنين وفق 
والتاأكللد  الرابعللة،  جنيللف  اتفاقيللة 
مللن عللدم ا�شتخللدام االحتللال للقللوة 
املفرطللة والعنللف �شللد املتظاهريللن"، 
القيللادة  تللرتك  اأن  اأمللله  عللن  معربللا 
الفل�شطينيللة كل اخلافللات الداخلية، 
واأن تقللف جلانللب �شعبهللا وتدافللع عن 

حقوقه.
ووفق مللا ذكره فللاإن املطلوب مللن اأبناء 
يظهللروا  اأن  الفل�شطينللي  ال�شعللب 
املوقللف احل�شاري ل�شعبنللا الأن احلقوق 
للت�شللرف،  قابلللة  غللر  الفل�شطينيللة 
واأي�شا عللدم االقرتاب مللن ال�شياج واأن 
يلزموا اخليام واأال يذهبوا للعنف، واأن 
ي�شعللوا عبللارات وطنيللة علللى اخليام، 
واأخرى تظهر ظلم وب�شاعة االحتال.
ومن اأجل اإجناح م�شرة العودة، ي�شيف 
اخلبللر القانللوين:" يجب عمللل برامج 
ال�شعللب  الأن  وتليفزيونيللة  اإعاميللة 
عادلللة  ق�شيللة  �شاحللب  الفل�شطينللي 

ويريللد اأن يعيد حقوقلله امل�شلوبة منه، 
والبد مللن ار�شال هللذه الر�شائل للعامل 
كللله ولاحتال باأنلله كيللان اإحايل"، 
م�شللرا اإىل �شللرورة اأن تقللوم الف�شائل 
الفل�شطينية بالتوعية قبل يوم الل 30 
من ال�شهر اجلاري، حلمل املعركة ب�شكل 

قانوين وح�شاري ودبلوما�شي.
والإف�شللال خمططللات االحتللال جتللاه 
م�شللرة العودة، يللرى �شبللر اأن االإرادة 
ال�شعبيللة هي التي تنت�شر اليوم، معربا 
عللن اأمللله اأن يكللون لللدى املتظاهريللن 
م�شئوليللة، واأن يبتعللدوا عللن الفو�شى 
تلللك  توحللد  واأن  احلزبيللة  وامل�شالللح 
امل�شرة الكل الفل�شطيني، بهدف اإي�شال 
ر�شالللة للعللامل باأنلله اإذا مل يتللم حللل 
الق�شية الفل�شطينية، فاإن ذلك �شي�شكل 

خطرا على الكيان االإ�شرائيلي.

حاضنة شعبية وفصائلية
وفيما يتعلق بدور الف�شائل الفل�شطينية 
واإجناحهللا،  العللودة  م�شللرة  دعللم  يف 
يقول طللال اأبو ظريفة ع�شللو اللجنة 
املركزية للجبهة الدميقراطية:” نحن 
جللزء ال يتجزاأ من العقللل اجلماهري، 
وقمنللا بتعميللم بيللان خا�للض ب�شللرورة 

امل�شاركللة اجلماهريللة ولعللب دور لكل 
املكونات العائلية، وطالبنا اأبناء �شعبنا 
بامل�شاركة من خال النداءات امل�شتمرة 
للتعبر عن رف�شنا ملا يقوم به االحتال 

�شد قطاع غزة املحا�شر.
ويقول اأبللو ظريفة يف حديث لل"الراأي": 
�شعبيللة  حا�شنللة  ت�شكيللل  املطلللوب 
بللكل  ننخللدع  اال  وعلينللا  جماهريللة 
تظهللر  التللي  االإ�شرائيليللة  املحللاوالت 
ان�شللاين  باأنلله ميتلللك جانللب  االحتللال 
مللع  التعاطللي  وعللدم  غللزة،  اأهللل  جتللاه 
ال�شيا�شللة  وك�شللر  ال�شخافللات،  هللذه 
االإ�شرائيليللة". ويوؤكللد يف حديثلله علللى 
�شللرورة االن�شيللاع اجلماهللري لتعليمات 
العللودة  م�شللرة  يف  املتواجللدة  اللجللان 
حتللى ال يكونللوا هادفللا �شهللا لاحتال. 
وتاأتللي الدعوات للم�شللرة يف ظل الو�شع 
االقت�شللادي املللرتدي وال�شعللب يف قطللاع 
غللزة، ويف خطوة تهللدف الإحيللاء ق�شية 
الاجئللن يف ظللل تقلي�للض دعللم وكالللة 
الغللوث وت�شغيل الاجئللن "اأونروا"، اإىل 
جانللب رف�للض قرار ترامللب ب�شللاأن اعتبار 
القد�للض عا�شمللة الإ�شرائيللل، وقللرار نقل 
ال�شفللارة االأمريكيللة للقد�للض كمحاولللة 

ال�شتفزاز الفل�شطينين.

التحشيد وااللتزام والغطاء القانوني ..
عناوين نجاح مسيرة العودة
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رام اهلل- الراأي
حّمللل رئي�للض الللوزراء رامللي احلمللد اهلل، حكومللة االحتللال 
االإ�شرائيلللي امل�شوؤوليللة الكاملة عن االعتللداءات التي ترتكب 
بحق اأبنللاء �شعبنا، كونها تطلق العنللان لقواتها لتمار�ض القتل، 

واالعتداء على املتظاهرين العزل.
وطالللب احلمللد اهلل عر �شفحتلله يف موقع "في�شبللوك"، اليوم 
ال�شبللت، املجتمللع الللدويل مبحا�شبللة "اإ�شرائيللل" علللى جرائم 
القتللل التللي ارتكبتهللا مللع �شبللق االإ�شللرار بحللق اأبنللاء �شعبنا، 
واتخللاذ قللرارات حا�شمللة الإنهللاء االحتال، وتوفللر احلماية 

الدولية لل�شعب الفل�شطيني.
ودعا احلمد اهلل حلل ق�شايا الو�شع النهائي وعلى راأ�شها ق�شية 
الاجئللن ا�شتنللادًا اإىل قللرار اجلمعيللة العامة لللاأمم املتحدة 
رقللم 194، واإقامللة الدولللة الفل�شطينية امل�شتقلللة وعا�شمتها 

القد�ض.
وقللال احلمللد اهلل: "ننحنللي الأرواح �شهدائنللا االأبللرار الذيللن 
ارتقللوا خال اإحيللاء الذكللرى الثانية واالأربعن ليللوم االر�ض 

اخلالد، ورووا بدمائهم الطاهرة اأر�ض الوطن".
واأ�شللاف: "نحيي جماهللر �شعبنا ال�شامد الذيللن ج�شدوا اإرادة 
�شعبنللا على البقاء وال�شمود، واأبرقوا ر�شالة لاحتال وللعامل 
اأجمللع، بللاأن �شعبنللا لن ير�شللى با�شتمللرار احتللال وطنه ونهب 

اأر�شه، واالعتداء على مقد�شاته وارتكاب اجلرائم بحقه".
وارتقى يوم اجلمعة 15 �شهيدًا بر�شا�ض االحتال االإ�شرائيلي، 
واأ�شيللب اأكرث من 1400 خللال م�شرات العللودة ال�شلمية التي 

انطلقت على حدود قطاع غزة بذكرى يوم االأر�ض.

احلمد اهلل يحمل حكومة 
االحتال م�شوؤولية 
االعتداء على �شعبنا

القد�ض املحتلة- الراأي
قللال وزيللر االأوقللاف وال�شللوؤون الدينيللة ال�شيللخ 
 118 �شهللد  املا�شللي  ال�شهللر  اإن  ادعي�للض  يو�شللف 
االأق�شللى  امل�شجديللن  علللى  وانتهللاكا  اعتللداء 
واالبراهيمللي، واملقابر، والعديللد من املخططات، 
واملهرجانات التهودية، وغرها، وحمل يف طياته 
�شل�شلللة مللن االحللداث والتطللورات جتللاه مدينة 
القد�ض، واالق�شللى، كان اأبرزها واكرثها خطورة 
تنظيم جماعات الهيكل املزعوم "طقو�ض وتدريب 
ذبح قرابن الف�شح اليهودي" عند ال�شور اجلنوب 
للم�شجللد االأق�شى املبللارك، وافراغه من امل�شلمن 
ليت�شنى ل�شوائللب امل�شتوطنللن اقتحامه، وتنفيذ 

قرابن الف�شح التوراتي.
 وقللال ادعي�ض، يف تقرير �شللدر عن الوزارة اليوم 
اآذار  �شهللد خللال  االق�شللى  امل�شجللد  اإن  االأحللد، 
27 حالللة اقتحللام وتدني�للض واعتقللال  املا�شللي 
هللذا  "ان  معتللرا    امل�شجللد"،  ول�شدنللة  مل�شلللن، 
العمل انتهاك �شارخ وتعللٍد خطر حلرمة امل�شجد 
االق�شللى واأ�شللوار االأق�شللى االإ�شاميللة، ومنطقة 
خطللوة  وهللي  التاريخيللة،  االأمويللة  الق�شللور 
تهويدية خطرة، وال�شكوت عنها �شيعطي ال�شوء 
االأخ�شر للجماعات املتطرفة باأن تقيم قرابينها 

العام املقبل داخل االأق�شى".
 وبللن ادعي�للض ان االحتللال وا�شللل حفرياتلله 
اأ�شفللل منللازل بلللدة �شلللوان يف حللي وادي حلللوة، 
لتفريللغ االأتربللة اأ�شفللل م�شاكللن املواطنللن ل�شق 
اأنفللاق متعللددة باجتللاه جللدار امل�شجللد االأق�شى 

اجلنوبي، ومنطقة الراق.
واأ�شللار اإىل اأن االحتللال ا�شتكمللل و�شللع اأبللراج 
املراقبللة "االأمنيللة" الثاثللة يف بللاب العامللود، 
ويوا�شللل تهويللده لتلللك املنطقللة، وغرهللا، كمللا 
يوا�شللل تركيللب الكامللرات �شديللدة احل�شا�شية، 
و�شللادق علللى قانون �شحللب الهويللة املقد�شية من 

الفل�شطينين بالقراءتن الثانية والثالثة.
وقللال "ان بلديللة االحتللال يف القد�للض نظمللت 
مهرجانللا غنائيللا يف �شللوق اخلواجللات بالقد�للض 
القدمية و�شط حرا�شات ع�شكرية م�شددة، وذلك 
يف اإطار الفعاليات التي تنظمها بلدية االحتال، 
ومعها موؤ�ش�شات خمتلفة تابعة لاحتال الإ�شفاء 

طابع تلمودي على القد�ض القدمية".
نظمللت  امل�شتوطنللن  ع�شابللات  اأن  اإىل  واأ�شللار 
اخلليللل،  بللاب  منطقللة  يف  �شاخبللة  احتفللاالت 
ت�شمنللت فعاليات حتاكي رواية االحتال املزورة 
للقد�ض ومقد�شاتها، وعر�ض ر�شومات م�شيئة على 
�شور القد�ض التاريخي يف املنطقة، تروي اأ�شطورة 

وخرافة الهيكل املزعوم.
ووا�شللل االحتال �شيا�شته بحللق امل�شلن ومنعهم 
املللذل وحجللز  مللن دخللول االق�شللى والتفتي�للض 
الهويللات، وحتديللد العمللر، واالعتقللاالت بحللق 
االق�شللى،  امل�شجللد  عللن  وابعادهللم  املرابطللن 

والتنكيل بهم، والتحري�ض عليهم.
وقللال ادعي�ض "ان االحتللال مل يكتف ب�شيا�شته 
التهويديللة التللي تطللال كل �شلليء فللوق االر�للض 
وحتتهللا، بللل ي�شعللى لتهويللد مللن نوع اخللر يتمثل 
بتهويللد االأفللق الفل�شطينللي، بو�شللع عامللات من 
ا�شللكال جنمللة داوود يف االفللق، ليمنحلله طابعللا 
يهوديا، بعد م�شاهدة االحتال ملنظر افقي لكرثة 
االأهلللة فللوق امل�شاجللد، وال�شلبان فللوق الكنائ�ض 

واالأديرة.
يف  االأذان  رفللع  منللع  االحتللال  اأن  اإىل  واأ�شللار 
امل�شجد االبراهيمي خال اذار 52 وقتا، ووا�شلت 
يف  وعربدتهللا  تدني�شهللا  امل�شتوطنللن  ع�شابللات 
امل�شجللد االبراهيمللي بو�شعهللا خيامللا �شخمة يف 
�شاحاتلله اجلنوبيللة، بجانللب مبنللى اال�شرتاحة 
خطللوة  يف  االبراهيميللة،  ملعللب  اىل  املوؤديللة 

ت�شعيدية كبرة لتهويد اكر م�شاحة ممكنة.
طقو�شللا  ال�شهللر  خللال  امل�شجللد  �شهللد  وتابللع: 

تلموديللة، ولوحللات م�شيئللة علللى جدرانلله، ويف 
قللام  االبراهيمللي  امل�شجللد  علللى  تعديهللا  اطللار 
االحتللال بو�شللع اال�شمنت فيما ي�شمللى مع�شكرا 
احتاليا جمللاورا للم�شجللد لعمل غرفللة داخله، 
وا�شتمللر االحتللال وم�شتوطنللوه بتعديهللم علللى 
موقللع حللرم الرامللة االثللري باخلليللل بقيامهللم 

ب�شلوات تلمودية باملوقع.
وعلللى �شعيد حماربتلله للم�شاجللد واملقابر خال 
الربللع االول مللن العللام اجلللاري، و�شعللت "�شلطة 
الطبيعللة اال�شرائيلية" بحماية جنود االحتال 
ا�شللارات علللى قبللور اإ�شامية يف مقللرة الرحمة 
املا�شقللة للم�شجد االأق�شللى، وادت جمموعة من 
امل�شتوطنن �شلللوات تلمودية ا�شتفزازية مبقرة 
بللاب الرحمللة التاريخيللة االإ�شاميللة املا�شقللة 
بجدار امل�شجللد االأق�شى ال�شرقي، وحطمت قوات 
االحتللال �شواهللد قبللور عللدد مللن ال�شهللداء يف 
مقللرة املجاهدين يف �شللارع �شاح الدين، وك�شرت 
اأقفللال بوابتهللا الرئي�شيللة، واعتدت علللى من�شة 
ال�شهللداء، التللي ت�شم �شواهللد، و�شللروح عدد من 

�شهداء املدينة املقد�شة.
وح�شب التقرير، �شبق ذلك قيام عن�شر من قوات 
االحتال باقتحام املقرة واأجرى عملية ت�شوير 
ملن�شة ال�شهللداء، وهدم االحتللال مقرة ومنزال 
قيد االن�شاء يف الوجلة، واأخطر االحتال بوقف 
العمللل والبنللاء يف م�شجللد جنوب اخلليللل وقيام 
جموعة من امل�شتوطنن مبهاجمة منازل اللتواين 

وحاولوا اإحراق م�شجدها.
و�شللدد ادعي�للض علللى �شللرورة �شللد الرحللال اإىل 
امل�شجد االأق�شى وتفويت الفر�شة على االحتال 
واأذرعلله التنفيذية، موؤكللدا اأن القد�ض كانت وما 
زالللت عا�شمة فل�شطللن االأبديللة، و�شيبقى اأبناء 
�شعبنللا متجذريللن يف قد�شهللم ويف اأق�شاهم وفوق 

اأر�شهم.

ادعيس: أكثر من 118 اعتداء وانتهاكا لألقصى واإلبراهيمي خالل مارس


