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ياسر مرتجى .. صحفي حلق في سماء غزة شهيدًا

غزة- الراأي _ اآالء النمر
متنييى اأن يحلييق بداًل عن طائرته امل�سييّرة يف حدود 
�سييماء مدينة غزة، لتكن عينه هييي من ترى املباين 
ال�سكنية وهي نائمة على �سواطئ املدينة املحا�سرة، 
فُكتييب حللمه اأن يتحقق يف غ�سون اأ�سبوعني، ليحلق 

عاليًا باأجمل من حلمه الذي متنى لو اأنه حتقق.

يا�سيير مرجتى 30عامييا، �ساب �سحفي عمييل م�سورًا 
يف موؤ�س�سة عني ميديييا االإعالمية، اخرتقت ج�سده 
 "Press" املييدرع بالييزي ال�سحفي الذي كتييب عليه
ر�سا�سيية غييادرة، فكانييت هييذه الطلقيية كفيليية باأن 
تفتح له اأفق ال�سفيير الذي حرم من نيله وهو بكامل 
حريتييه يف قطيياع غييزة. ومل يكيين يا�سيير مرجتييى 

�سحفيييًا فح�سييب، بييل كان اأبييًا لطفييل مل يتييم بعييد 
عامييني من عمييره، ليت�سبب االحتييالل بحرمان هذا 
الطفييل ميين اأن يقييول كلمة "بابييا" بعد هييذا اليوم، 
وكان االن�سيياين وكان ال�سديييق وكان اخللييوق كمييا 
�سهييد لييه كل من عرفه. علييى بعد 300 ميين ال�سياج 
الفا�سييل كان يقييف ال�سحفي يا�سيير مرجتى برفقة 

عييدد كبيير ميين زمالئييه ال�سحفيييني، وقييف ي�سجل 
م�ساهييد و�سييور ومقاطييع بطولييية جلماهيير ال�سعب 
الفل�سطينييي املتظاهر �سلميا اأمييام ال�سلك احلدودي 
يف جمعيية الكو�سييوك، وهييي اجلمعيية الثانييية ميين 

�سّرتييه  وكمييا  العييودة.  م�سييرات 
10رغبتييه بالتواجييد يف اأماكيين اخلطر 

شهيد الحقيقة واالبتسامة



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

االثنين 29  رجب  1439هـ / 16 ابريل -نيسان  2018م
Monday - 16 April 2018 

االثنين 29  رجب  1439هـ / 16 ابريل -نيسان  2018م
Monday - 16 April 2018

تقرير تقرير

0203

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�سطني عبد الكرمي
العييودة علييى احلييدود  �سكلييت م�سييرات 
مييع قطيياع غييزة، �سدميية وحاليية ارباك 
ميين  وبالرغييم  االإ�سرائيلييي،  لالحتييالل 
كافة التهديدات وال�سغوط التي متار�س 
الإيقيياف م�سرات العييودة، اإال اأن ال�سباب 
الفل�سطينيني ي�سرون على اال�ستمرار يف 
املطالبيية بحقوهييم دون االكييرتاث لتلك 
التهديييدات حتييى يتييم تلبييية حقوقهم 
امل�سروعيية التي تتمثييل يف احلفاظ على 

حق العودة ورفع احل�سار كامال.
ويحيياول االحتييالل االإ�سرائيلييي ب�ستييى 
اأهييايل قطيياع  الت�سييييق علييى  اأ�ساليبييه 
غييزة، والت�سييدي مل�سييرات العييودة علييى 
كافيية حييدود قطيياع غييزة، يف حماوليية 
فا�سلة منه لردعها عن حتقيق اأهدافها. 

مساعي إلجهاض 
المسيرات

ويييرى الكاتييب واملحلل ال�سيا�سييي ح�سام 
الدجنييي اأن اإ�سرائيييل لي�ييس اأمامها �سوى 
خيارين، وهييو اأن متار�س القتل والبط�س 
والتغول �سد ال�سعب الفل�سطيني، وتبقى 
ب�سورتهييا تلك اأمام العامل خا�سة يف ظل 
زيييادة زخم م�سييرات العييودة، اأو القبول 
والبحث عن حلييول مل�ساكل الفل�سطينيني 
يف قطاع غزة املحا�سر، واإعادة االعتبار 
للم�سييروع ال�سيا�سييي واإنهيياء ح�سار غزة 

وتوفر كافة متطلبات اأهايل القطاع.
وفيما يتعلق بخ�سييية اإ�سرائيل من تاأثر 
العييودة بغييزة علييى االأو�سيياع  م�سييرات 
بال�سفة الغربية املحتلة، يقول الدجني 

يف حديييث للييراأي:" غييزة وال�سفة �سعب 
�ستتحييرك،  وال�سفيية  متما�سييك،  واحييد 
ويف حييال حتييرك �سباب ال�سفيية املحتلة 
فيياإن ذلييك �سيكييون بداية لرفييع احل�سار 
عن غييزة، واإن�سيياء مطار ومينيياء بغزة"، 
مو�سحييا اأن مييا يحدث من م�سييرات بغزة 
واحتجاجييات بال�سفيية يحييرج الرئي�س 
ال  �سعييار"  رفييع  الييذي  عبا�ييس  حممييود 

لع�سكرة االنتفا�سة".
ونقلت �سحيفة اخلليج اأون الين اأن م�سر 
وال�سعودييية ت�سعيييان الإيقيياف م�سييرات 
العييودة علييى حييدود قطيياع غييزة، حتى 
لييو كلف ذلييك اأن تقوم القاهييرة بتقدمي 
مبييادرة حلركيية حما�س لفتييح معرب رفح 
الييربي ب�سكل كامييل للتخفيف ميين وطاأة 
احل�سار املفرو�س على �سكان قطاع غزة.
ويف رده علييى ذلييك، يوؤكييد الدجنييي اأن 
االحتييالل االإ�سرائيلييي ت�سييرر كثرا من 
م�سرات العودة على احلدود، واأنه يدفع 
باأ�سدقاء ال�سعب الفل�سطيني الإنهاء تلك 
املع�سلة، م�سرا اإىل اأن العنوان اليوم هم 

ال�سباب الثائر فهم يقودون املرحلة.
ووفق ما ذكره فاإن املطلوب انهاء احل�سار 
املفرو�ييس علييى غييزة منييذ اأكيير من 11 
عامييا، واأن تتو�سع غييزة باجتاه حدودها 
امل�سروعيية،  ال�سعييب  مطالييب  وحتقيييق 
والتييي تتمثييل يف اإقاميية مينيياء ومطييار 

وتوفر كافة احتياجاته.

استنزاف لالحتالل
من جهته يييرى املحلل ال�سيا�سي م�سطفى 
ال�سييواف، اأنه يف حال ا�ستمييرار م�سرات 

العييودة على ما هو عليه، فيياإن االحتالل 
�سيوا�سل اعتداءاتييه على الفل�سطينيني 
علييى ال�سريط احلدودي مييع قطاع غزة، 
مو�سحييا اأن ت�سييرف االحتييالل مرتبييط 
بقييدر ما بتحييرك اجلماهيير يف الداخل 

املحتل واأرا�سي الي 48 وغزة.
للييراأي:"  حديييث  يف  ال�سييواف  ويقييول 
االحتالل يت�سرف ب�سييكل دموي وقاتل، 
تعر�سييه  حماوليية  بييني  يفييرق  ال  وهييو 
للخطر ال�سديد، وبني اأن يواجه جمتمعا 
�سلميييا يطالييب بحقوقييه ب�سييكل �سلمي"، 
م�سيفا:" تبني ذلييك من خالل ا�ستهداف 
ال�سحفييي يا�سيير مرجتييى، رغم اأنييه كان 
معلومييا لييدى االحتالل باأنييه �سحفي من 

خالل درعه الواقي".
علييى  العييودة  م�سييرات  تاأثيير  وحييول 
االحتالل وال�سيناريوهييات االإ�سرائيلية 
للتعامييل معهييا، يوؤكد اأن م�سييرات العودة 
اأربكييت االحتييالل واأ�سابتييه بحاليية من 
اال�ستنييزاف الع�سكري، وخا�سة التخوف 
من اإمكانية اقتحام ال�سياج الفا�سل على 

احلدود مع قطاع غزة.
املتحييدة  للواليييات  اإ�سرائيييل  "وتلجيياأ 
التييي تلجيياأ بدروهييا هييي االأخييرى لدول 
عربييية �سديقيية لهييا ميين اجييل املطالبة 
بوقييف م�سييرات العييودة واملواجهات مع 

االحتالل"، يقول ال�سواف.
ويبني املحلييل ال�سيا�سي اأن الفل�سطينيون 
ي�سعييون للعودة والتحرير وك�سر احل�سار 
ورفعييه عيين القطيياع، اأمييا ان يكييون ثمن 
وقييف ذلك احلراك-فتييح معرب رفح ومن 
ثييم حتييدث عملييية اإرهابييية يف �سينيياء 
وميين بعدها يتييم اغالق معرب رفييح، فهذا 

مييا ال يقبلييه الفل�سطينيييني، منوهييا اإىل 
اأن االحتالل يخ�سييى اأن تتحرك ال�سفة 
الغربييية مثلما حتركت م�سييرات العودة 

بغزة. 

سيناريوهات وتخوفات
ويتفييق الكاتييب واملحلييل ال�سيا�سييي اياد 
جرب مييع �سابقيييه، بيياأن اإ�سرائيل حتاول 
واأن  امل�سييرات،  اإيقيياف  ال�سبييل  ب�ستييى 
ذلييك ات�سح من خييالل ا�ستخدامها القوة 
املفرطيية يف مواجهيية املتظاهرين الُعزل 
على احلدود مع غزة، مو�سحا اأنه يف ظل 
حالة ال�سمود الفل�سطيني اأمام الت�سدي 
االإ�سرائيلي، بداأت االخرة يف ا�ستخدام 

حلفاوؤها العرب ليلعبوا دور الو�ساطة.
اإن  للييراأي:"  حديييث  يف  جييرب  ويقييول 
حلما�ييس  ُقييدم  الييذي  العربييي  العر�ييس 
ب�سيياأن وقف امل�سييرات مقابييل فتح املعرب 
مل يكيين اال بطلييب ميين االحتييالل، وهذا 
اأحييد �سيناريوهييات االحتييالل املقبلة يف 

التعامل مع م�سرات العودة".
اإ�سرائيييل  تقييدم  اأن  جييرب  ي�ستبعييد  وال 
علييى تقييدمي بع�ييس احللييول االن�سانييية 
وقييف  مقابييل  لغييزة  واالقت�سادييية 
امل�سييرات، وقييد تكييون احللييول اي�سًا من 
خييالل املوؤ�س�سييات الدولييية الفاعليية يف 
غييزة ولي�ييس فقييط عيين طريييق و�سطيياء 

عرب.
ويف ال�سييياق ذاتييه يرى اأن خيييار احلرب 
لي�ييس م�ستبعييدًا، خا�سيية واأن ا�سرائيييل 
لديهييا بدائييل كثييرة الفتعييال اأزمات مع 
غييزة، وحتويييل املواجهيية ميين ان�سانييية 

�سلمييية اىل مواجهة م�سلحيية، وامل�سلحة 
امل�ستييوى  علييى  الإ�سرائيييل  حرجييًا  اقييل 

الدويل.
اإمكانييية  ميين  اإ�سرائيييل  وحييول تخييوف 
انتقال م�سرات الغ�سب والعودة لل�سفة، 
هييي  ال�سفيية  م�ساأليية  جييرب:"  ي�سيييف 
االخطيير بالن�سبيية الإ�سرائيييل، وانتقال 
عييدوى امل�سرة ميين غييزة اىل ال�سفة هو 
ولل�سلطيية  الإ�سرائيييل  مرعييب  �سيناريييو 
ال�سلطيية  فقييدان  الأن  الفل�سطينييية 
ال�سفيية  يف  املظاهييرات  علييى  لل�سيطييرة 
يف  اال�سرائيلييية  امل�ستوطنييات  �سيجعييل 
مواجهيية مبا�سييرة مييع الكتليية الب�سرية 
العربييية يف ال�سفيية الغربييية"، موؤكييدا 
تهديييد  متثييل  ال�سفيية  يف  املواجهيية  اأن 
حقيقييي الإ�سرائيل اأكر ميين غزة ب�سبب 

االحتكاك املبا�سر بني العرب.
ويييردف قوله:" املواجهيية اإن حدثت يف 
ال�سفة وهذا وارد �ست�سكل ارهاق حقيقي 
للجي�ييس اال�سرائيلي الأن نقيياط التما�س 
مييع العييرب يف ال�سفيية كثييرة، وبحاجة 
لعدد كبيير من القييوات واالليييات"، كون 
التقديييرات اال�سرائيلييية حتدثييت عيين 
خطييورة هييذا االميير وحييذروا منييه الأنه 
ميثل تهديد حقيقي لوجود االحتالل يف 
ال�سفيية الغربية، وميكيين ان يكون نهاية 
مل�سروع او�سلو القائم يف ال�سفة الغربية.
وكان جي�ييس االحتييالل االإ�سرائيلييي قد 
هييدد بق�سف وا�ستهييداف مواقع ومقرات 
وم�سالييح حلركيية حما�س يف قطيياع غزة 
حييال ا�ستمرت م�سييرات العييودة الكربى 

عند ال�سياج االأمني �سرقي القطاع.

ثالث سيناريوهات إسرائيلية إلجهاض مسيرات العودة

مسيرات العودة..مابين تهديدات إسرائيل وعروض اجهاضها
محللون: المسيرات استنزاف عسكري لالحتالل وخشية من انتقالها للضفة

غزة- الراأي- اآالء النمر
ال�سبيياب  ميين  الكو�سييوك" جمييع  "وحييدة 
اأطلييق علييى نف�سييه  الفل�سطينييي املتطييوع 
هييذا امل�سمييى، للعمييل بيد واحييدة الإجناح 
�سمائهييا  �ستعتلييي  التييي  الغ�سييب  جمعيية 
يقلييق  الييذي  االأميير  ال�سييوداء،  الغيييوم 
املحت�سييدة  والقييوات  ال�سهيييوين  اجلانييب 

على خطوط التما�س.
وحييدة  اإطييالق  عيين  االإعييالن  وكان 
الكو�سوك بعييد اجلمعة االأوىل من م�سرة 
العودة الكربى ملا فيها من مهام موكلة لكل 
من ين�سم اإليهييا، تتمثل بتجميع العجالت 
اأي  –اإطييارات ال�سيييارات- املعطوبيية ميين 
مييكان، وحت�سيييل اأعدادهييا واإي�سالها اإىل 
املناطييق احلدودييية، وحتييى و�سولها اإىل 
املكان الالزم، يتم التعامييل معها وترتيبها 
علييى ح�سب حاجتهم اإليها وتقريبها جتاه 

ال�سلك.
�سحاب اأ�سود ودخان مت�ساعد واأعمدة من 
الدخان ال�سخميية، اأرادوها الفل�سطينيني 
ميين  القنا�سيية  روؤييية  لتعطيييل  كذلييك 
ا�ستهييداف اأي من االأرواح املحت�سدة داخل 

خميمات العودة احلدودية.

وتباينييت اأراء املعت�سمييني مييا بييني توليييع 
االإطييارات واإعالنهييا حالة غ�سييب �سلمية 
يف وجييه االحتالل، وبييني اآخرييين ف�سلوا 
اآخيير يف  نييوع  ميين  تلوينهييا وخلييق حييياة 
املناطييق البعيييدة والتييي كانييت ميتة قبل 

اإطالق م�سرات العودة الكربى.
فيما علق املحلل ال�سيا�سي فايز اأبو �سمالة 
علييى هييذا التباين الييذي ال يف�سييد مل�سرة 
العييودة طريقييًا بقولييه، "اتركييوا ال�سباب 
يعرب عن نف�سييه، اتركوه يطور العمل وفق 

الواقع، 
واتركييوا م�سييرة العييودة تطييور قدراتها، 
فاإنهييا م�سرة، ت�سق طريقها وفق ت�ساري�س 

املواجهة
تريييد  ال  العييودة  فانتفا�سيية  اتركوهييا، 
و�ساييية، وال �سبييط م�سييار، وميين اأ�سهم يف 
اإ�سعييال ال�سرارة لي�س م�سييوؤواًل عن انت�سار 
اللهييب، اإنهييا النييار التييي تاأكل مييا يقف يف 

طريقها،
بييكل  الطريييق  معييامل  تر�سييم  اتركوهييا 

عفوية وعنفوان".
وك�سييف خالل حديثه عيين اإمكانية حتول 
م�سمى امل�سرة اإىل انتفا�سة العودة، حيث 

قييال: "اأزعييم اأن م�سرة العييودة قد ي�سر 
ا�سمهييا انتفا�سيية العييودة، وال�سيمييا بعييد 
اأن تفاعلييت اجلماهيير مييع فكييرة امل�سرة، 
واندفعييت اإىل احلدود بذلك ال�سكل الذي 
فاجاأ اجلميييع، لتعرب عن ثورة �سعب، وعن 
غ�سييب جمتمييع بكامل اأطيافه ميين الو�سع 
ال�سيا�سييي العام، ومن و�سع غييزة املحا�سر 
ب�سكل خا�س، لذلك ال ي�سح اأن ن�سيق على 
االنتفا�سيية بزميين حمييدود، وال ي�سييح اأن 

نح�سرها يف مكان".
وتابع اأبو �سمالة اإذا كان النتفا�سة العودة 
اأهييداف اآنييية تتمثييل برفييع احل�سييار عن 
غزة، وتوفيير فر�س عمل، ورفع العقوبات 
التييي تفر�سهييا ال�سلطيية على قطيياع غزة، 
فيياإن لالنتفا�سة اأهييداف �سيا�سييية تتمثل 
يف حماربيية الف�ساد ال�سيا�سي الفل�سطيني، 
واإف�ساد الرتتيبييات الهادئة والهادفة اإىل 

مترير �سفقة القرن.
وتفاعييل مئييات ال�سبيياب الفل�سطينييي مييع 
اإحييياء اجلمعيية الثانييية للم�سييرة، حيث 
من املتوقييع اأن تت�ساعف احل�سود الوافدة 
الغيياز  املا�سييية، فلييم يكيين  كمييا اجلمعيية 
وال الر�سا�ييس احلييي يثنييي املعت�سمني من 

التقدم اأكر نحو خميمات العودة.
وت�سييدر و�سييم جمعيية الكو�سييوك من�سات 
التوا�سييل االجتماعي، حتييى اأن ال�سحف 
واملواقييع العربييية عربت خييالل مقاالتها 
املدونيية يف �سفحاتها عن جنون اخلطوات 
املت�سارعيية التي يخطط لها الفل�سطينيون 

يف اأيام اجلمعة.
اأن�سطيية  من�سييق  بعييث  ال�سييياق  ذات  يف 
حكومة االحتالل االإ�سرائيلية يف املناطق 
الفل�سطينييية املحتلة يييواآف مردخاي يوم 
اإىل  عاجليية  منا�سييدة  ر�ساليية  االربعيياء، 
رئي�ييس منظميية ال�سحيية العاملييية طالبها 
فيها بالتدخل الفييوري لوقف "خمططات 
متظاهييري م�سييرة العييودة حلييرق ع�سرة 
اآالف اإطييار مطاطييي بالقييرب ميين ال�سياج 

الفا�سل يوم اجلمعة املقبل.
اأحرونييوت  يديعييوت  �سحيفيية  وقالييت 
العربييية اإن م�ستوطني غييالف قطاع غزة 
يعي�سون حالة من القلق والهلع مع اقرتاب 
اجلمعيية الثانييية مل�سييرة العييودة الكربى 

على حدود قطاع غزة ال�سرقية.
ونقلييت ال�سحيفة عن م�سوؤولني يف اجلي�س 
تخوفهييم من "ا�ستغالل ن�سطاء من حما�س 

الدخييان املتوقييع نتيجيية اإحييراق كميييات 
احلييدود  بجانييب  االإطييارات  ميين  كبييرة 
واالقرتاب وو�سع العبوات اأو اإطالق النار 

باجتاه اجلنود االإ�سرائيليني".
وبذلييك يتحول الن�سيياط االإلكرتوين اإىل 
ن�سيياط ميييداين خال�ييس، بتحييول القييوة 
التوا�سييل  املوؤثييرة علييى من�سييات مواقييع 
علييى  الفعلييي  العمييل  نحييو  االجتماعييي 
احلييدود  طييول  علييى  املنت�سييرة  احلييدود 
واالأرا�سييي  غييزة  قطيياع  بييني  الفا�سليية 
لهيييب  اإطييالق  بفعييل   ،48 عييام  املحتليية 
م�سرات العودة الكربى املمتدة واملتطورة 

مع االأيام املقبلة.
م�سييرة  ميين  الثانييية  اجلمعيية  وتبقييى 
العودة تر�سم معييامل الطريق القادم، فلها 
�ساأنهييا يف حتريييك اللهيييب اإىل حيث �ساء 
املنتف�سييون بعيدًا عن القرارات ال�سيا�سية 

واملجتمعات الدولية.
اجلدييير بذكييره اأن اجلمعيية االأوىل ميين 
م�سرة العودة كان قد ارتقى �سبعة ع�سرا 
�سهيييدًا ما بني مييزارع وفنان و�سيياب اأعزل 
كان ذنبييه اأنه تقييدم �سفييوف امل�سرة نحو 

احلدود الزائلة.

"جمعة الكوشوك" نذير غضب يزرعه الفلسطيني على الحدود
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صور/جانب من مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة/ تصوير عطية درويش

غزة - الراأي - ب�سام العطار
منذ انطالق م�سرة العودة الكربى ال�سلمية 
يف 30 مار�ييس/اآذار املا�سييي، والتييي تطالب 
بعودة الالجئييني الفل�سطينيييني اإىل مدنهم 
وقراهييم التييي هجييروا منهييا عييام 1948، 
ازدادت وتييرة االعتييداءات االإ�سرائيلييية 
علييى  املتظاهرييين  اآالف  بحييق  الوح�سييية 
خا�سيية  غييزة  لقطيياع  ال�سرقييية  احلييدود 
اأيييام اجلمع، االأميير الييذي اأدى الرتقاء 30 

�سهيدا واإ�سابة املئات بجراح.
هذا الواقييع اجلديد جعل ميين وزارة ال�سحة 
يف غييزة اأن تعلن حاليية الطوارئ واال�ستنفار، 
يف كافيية م�ست�سفياتهييا ومراكزهييا الطبييية، 
التييي تعاين اأ�سال من و�سع واقع معقد و�سعب 
للغاية ب�سبب احل�سار، ونق�س حاد يف العديد 

من اأ�سناف االأدوية وامل�ستلزمات الطبية.
املتحييدث الر�سمييي با�سييم وزارة ال�سحيية يف 
غييزة د. اأ�سرف القدرة، �سييدد على اأن وزارة 
العييودة  م�سييرة  تبييداأ  اأن  وقبييل  ال�سحيية 
الق�سييوى  ا�ستنفييار  اأعلنييت حاليية  الكييربى 
الطبييية،  ومراكزهييا  م�ست�سفياتهييا  داخييل 
اإ�سافيية لت�سكيل نقاط طبييية ميدانية على 
احلييدود ال�سرقية لقطاع غييزة، للتعامل مع 

التطورات امليدانية.
وقال القييدرة يف ت�سييرح لوكالة الييراأي، اإن 
وزارة ال�سحيية ا�ستنزفييت كميييات كبرة من 
االأدوييية وامل�ستهلييكات الطبييية، خا�سيية ما 

يتعلييق باأدوييية الطييوارئ، والعناية املكثفة 
والعمليات اجلراحية، بعد ا�ستقبال 2800 
جريييح، اإ�سافيية لييي30 �سهيييدا حتييى يومنييا 

هذا.
تعمييد  االإ�سرائيلييي  االحتييالل  اأن  واأكييد 
اإ�سابة املدنيني العزل امل�ساركني يف م�سرات 
العييودة، حيث ر�سدت الييوزارة اإ�سابة 129 
مواطنييا يف الراأ�س والرقبيية، و176 اإ�سابة 
يف االأجييزاء العلوييية، و1027 يف املناطييق 

ال�سفلية من اجل�سم.
هييذا الواقع حذا بييوزارة ال�سحة كما يقول 
القييدرة، اأن تطلييق نييداءات ا�ستغاثة لكافة 
االأحميير  وال�سليييب  الدولييية  املوؤ�س�سييات 
العاملييية،  ال�سحيية  ومنظميية  الييدويل، 
واالأوت�سييا واالأونروا، ل�سرعيية اإنقاذ الو�سع 
ال�سحفييي يف قطيياع غييزة، وتوريييد مبا�سيير 
لالأدوييية اخلا�سيية بالطييوارئ، حتى تتمكن 
رحلتهييا  ا�ستكمييال  ميين  الطبييية  الطواقييم 
العالجييية مع مر�سى القطيياع، وامل�سابني يف 

م�سرة العودة.
وذكيير القييدرة اأن هنيياك %54 ميين مر�سى 
لتلقييي  ال�سفيير  ميين  يحرمييون  غييزة  قطيياع 
العالج خارج قطاع غزة، ب�سبب االإجراءات 
تتبعهييا  والتييي  مييربرة  الغيير  العن�سرييية 
�سلطييات االحتالل بحجج اأمنييية واهية، ما 
يعيييق و�سييول هييوؤالء املر�سييى اإىل الداخل 
املحتييل يف الوقييت املنا�سييب، اإ�سافة الإغالق 

معرب رفح ب�سكل �سبه دائم، ما يفاقم الو�سع 
ال�سحي للعديد من املر�سى الذين ينتظرون 
اخلييروج االآميين للم�ست�سفيييات التخ�س�سية 

خارج غزة.
مدير ق�سم اال�ستقبال والطوارئ يف م�ست�سفى 
اأو�سييح  ال�سحبيياين  اأمييين  د.  بغييزة  ال�سفيياء 
لوكاليية الييراأي، اأن م�ست�سفيات وزارة ال�سحة 
ا�ستقبلت يف اجلمعيية االأوىل والثانية مل�سرة 
العييودة الكييربى، ما يزيد عيين 2600 اإ�سابة 
لييدى  اال�ستيعابييية  القييدرة  عيين  يزيييد  مييا 

م�ست�سفيات قطاع غزة اأ�سعاف م�ساعفة.
فم�ست�سفييى ال�سفيياء لوحييده ا�ستقبييل 470 
والثانييية  االأوىل  اجلمعيية  يف  اإ�سابيية 
للم�سييرة، اأي مييا ي�سييكل 15 �سعفييا، مقارنة 
لق�سييم  الطبيعييية  اال�ستيعابييية  بالقييدرة 
 20 يحييوي  الييذي  والطييوارئ،  اال�ستقبييال 

�سريرا فقط.
احلثيثيية  باجلهييود  ال�سحبيياين  واأثنييى 
التييي  الطبييية  للطواقييم  واال�ستثنائييية 
جنحت يف ال�سيطرة والتعامل مع هذا العدد 
الكبيير جييدا، والعمييل علييى اإنقيياذ وعييالج 
العديييد ميين احليياالت امل�سابة التييي و�سلت 

للمجمع يف ظل �سح كبر يف االإمكانيات.
واأكييد ال�سحبيياين اأن م�ست�سفيات قطاع غزة 
اأطلقييت مييرارا نييداءات ا�ستغاثيية للجهييات 
النق�ييس  ظييل  يف  العييون،  لتقييدمي  املعنييية 
ال�سديييد يف العديييد ميين اأ�سنيياف االأدوييية 

وامل�ستلزمات واملحاليل الطبية.
وبني اأن الطواقم الطبييية تعاملت مع مئات 
االإ�سابييات التي حتتيياج لعمليييات جراحية 
عاجلة، خا�سة يف ظل ما تعانيه م�ست�سفيات 
القطيياع من نق�س حاد يف االأدوية، ما يعادل 
%45 اأ�سبييح ر�سيدهييا �سفر االآن، و28% 
من امل�ستلزمات الطبية اأ�سبح ر�سديها �سفر، 
و60 % ميين اأنواع املحاليييل املخربية اأ�سبح 

اأي�سا ر�سيدها �سفر.
وحتييدث مدييير عييام ال�سيدلة بالييوزارة د. 
منر الرب�س، عن واقع دوائي �سعب وخطر 
تعي�سييه وزارة ال�سحة منييذ �سنوات احل�سار 
اأن  خا�سيية  هييذا،  يومنييا  وحتييى  ال�سابقيية 
عملييية توريييد االأدوييية وغرهييا يف حاليية 
تذبييب تتبييع للحاليية املزاجييية ال�سيا�سييية 
حكوميية  تتبييع  التييي  ال�سحيية  وزارة  لييدى 

الوفاق الوطني يف رام اهلل.
اإن  الييراأي"،  لييي"  حديثييه  �سييياق  يف  وقييال 
ميين  الكبييرة  االأعييداد  توافييد  ا�ستمييرار 
ال�سهييداء واجلرحييى ي�سييكل حتديييا كبييرا 
تلييك  ت�ستنييزف  حيييث  الطبييية،  للطواقييم 
االأدوييية  ميين  هائليية  كميييات  احليياالت 
وامل�ستلزمييات الطبية يف االأق�سييام املختلفة 

بامل�ست�سفيات.
مفقييودة  االأدوييية  ميين   47% اأن  واأو�سييح 
لييدى وزارة ال�سحيية، منهييا اأدوييية خا�سيية 
العظييام،  ومثبتييات  بالعمليييات اجلراحييية 

ما ي�سعب ميين كيفية التعامل مييع االأحداث 
ال�سخمة من م�سابي م�سرة العودة الكربى، 
ميين   20% ميين  اأكيير  ا�ستهييالك  مت  حيييث 
اأدوييية  ميين  و15%  احليوييية،  امل�سييادات 
ال�سييرف  عملييية  يف  كزيييادة  التخدييير، 
ال�سهرييية لدى الوزارة التييي تعاين نق�سا يف 

العديد من هذه االأ�سناف املهمة.
وذكيير اأن وزارة ال�سحيية تعيياين ميين اأزميية 
مركبيية ومعقييدة مل ي�سبق لهييا مثيل يف ظل 
تطور االأحييداث امليدانية، يف ظل انتظار ما 
يتم توريييده من كميات حمدودة من خمازن 

الوزارة يف ال�سفة الغربية.
واأكد الرب�س اأن هناك قرارا �سيا�سيا يف االآونة 
االأخرة يق�سي بوقف ت�سير اأي قوافل طبية 
اىل غييزة ميين قبييل احلكوميية، مييا يزيييد ميين 
خطييورة الواقييع ال�سحييي، وتفاقييم االأزمة يف 
غييزة، م�سيفا اأن ا�ستجابيية املوؤ�س�سات الدولية 
لهذه االحتياجات والنداءات متوا�سعة جدا، 

مقارنة مبا يجري االآن.
لكافيية  عاجليية  منا�سييدة  وجييه  الرب�ييس 
املوؤ�س�سات احلقوقييية واالإن�سانية واملجتمع 
الييدويل بتدارك املوقف، و�سييرورة ال�سغط 
التخيياذ  اهلل  رام  يف  القييرار  �سنيياع  علييى 
خطوات �سريعة لتوريد ما يحتاجه القطاع 
ال�سحييي، حمييذرا من حييدوث كارثة �سحية 
يف حييال مل يتييم اإنقيياذ املوقييف يف املوعييد 

املنا�سب.

بطش االحتالل وانعدام اإلمكانات ُيفّعالن إنذار
 الخطر بمرافق الصحة بغزة
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وهييي جمييع بئيير، وعد�ييس: نييوع ميين البقوليييات، 
الغنييية باحلديييد، وهييو طعييام �سعبييي منت�سيير يف 

فل�سطني، خا�سة يف ف�سل ال�ستاء.
ولعييل ا�سييم القرييية ي�سيير اإىل ُحفيير التخزييين 
اجلوفييية، التي ُوجدت فيها، والتي كانت ُت�ستعمل 
لتخزييين العد�س. وت�سبييه هذه احلفر اآبييار املياه 
اجلوفييية القليلة الغييور، تطلييى جدرانها بالطني 
وال�ّسيييد، لت�سبح مانعة للرطوبيية، وتغلق فوهتها 
اإغالقييًا حمكمييًا لعزلهييا عيين الهييواء، وت�ستخييدم 
كمخييزن للحبييوب طيليية العييام، اأي حتييى مو�سييم 
احل�سيياد التييايل. ويبييدو اأن هييذه القرييية كانييت 
ت�ستهر بزراعيية العد�س، الذي كان يخّزن يف هذه 

احلفر، ورمبا من هنا جاءت الت�سمية.
ويقول احد املعمرين من قلقيلية اأن �سبب تخزين 
احلبوب حتت االأر�س يف العهد الرتكي، كان لغر�س 
اإخفيياء احلبوب عن عيييون ال�سلطييات العثمانية، 
الذين كانييوا يجوبون القييرى لتح�سيل ال�سرائب 
ميين الفالحني علييى حما�سيلهم الزراعييية، والتي 

كانت ت�سل اإىل اأكر من ثلث املح�سول.
وُيرجييع البع�ييس الت�سمييية اإىل وجييود قييرب احد 
اأولييياء اهلل ال�ساحلني يف القرية، وهو قرب الويل 
“ابو العد�س”، ورمبا جمعت الت�سمية بني ا�ستهار 
هذه القرييية بزراعة العد�ييس وتخزينه يف حفر 
حتييت االأر�س، ووجييود قرب الويل ابييو العد�س يف 

القرية!
تقع هذه القرية اإىل الغرب من جلجولية، و�سرق 
م�ستعمرة )جمدئيييل(، وجنوب قرية  كفر �سابا، 
و�سمال �سرق يافا، وجنوب غرب قلقيلية. ون�ساأت 
القرييية فوق رقعة منب�سطة ميين ال�سهل ال�ساحلي 
االو�سط، ال يتجاوز ارتفاعها يف املتو�سط خم�سني 
مييرتا عيين �سطييح البحر، حيييث متيييل االأر�س اإىل 
االنحدار تدريجيًا نحو اجلنوب الغربي، وحتيط 
باأرا�سييي بيييار عد�ييس اأرا�سييي جلجولييية وكفيير 
اليهودييية. وكانييت  �سابييا وقلقيلييية، واحل�سييون 
بع�ييس الطييرق الفرعية ت�سلها بالقييرى املجاورة، 
والطريق املعبدة غر بعيييدة عن القرية. وكانت 

القرية تابعة لق�ساء يافا.

وامتييدت القرية فوق رقعيية م�ساحتها 14 دومنًا، 
وكانييت تتاألف من مبييان �سكنية مندجمة، تتجمع 
بع�سهييا قييرب بع�ييس، ومل يكيين عييدد بيوتهييا عام 
28 بيتييًا، لكيين عددهييا زاد يف  1931م يتجيياوز 

اأواخر عهد االنتداب اإىل قرابة 50 بيتًا.
وقييد بلغ عييدد �سييكان القرييية يف عييام 1922م- 
161 ن�سميية، وعام  1931م-  87 ن�سميية، وعييام 
بلييغ   1948 وعييام  ن�سميية،   300 1945م- 
لتقديييرات  ووفقييا  ن�سميية.   348 ال�سييكان  عييدد 
الالجئييني  عييدد  كان  1998م،  عييام  اإح�سيياءات 
ميين القرييية 2137 ن�سميية. امييا م�ساحيية اأرا�سي 
القرييية فكانييت نحييو 5492 دومنا، منهييا 5308 

دومن اأرا�ييس زراعييية. وا�ستهييرت القرييية بوفرة 
حما�سيلهييا وخراتهييا يف اأر�س �سهلييية ذات تربة 
خ�سبيية ت�سلييح ملختلف اأنييواع املزروعييات، فكانت 
تييزرع فيها اخل�سييراوات واحلم�سيييات واملحا�سيل 
ميين  وغرهييا  احلم�سيييات  وغر�سييت  احلقلييية. 
اال�سجار املثمرة يف 1604 دومن، وزرعت احلبوب 
والبقييول يف  3416 دومن، ف�سيياًل عيين م�ساحييات 
االرا�سي التي كانييت تزرع باخل�سراوات والبطيخ 
وال�سمييام والذرة والبطاطا والعنييب واملوز والتني 
والنخيييل، وحتى الف�ستق احللبييي، زرع فيها وكان 
ميين اأجود االأنييواع. كمييا كانييوا يربييون الدواجن 
والهولندييية.  البلدييية  واالأبقييار-  واالأغنييام 

عيين  يفي�ييس  مييا  ُي�سييّدر  وكان 
يافييا  اإىل  القرييية  حاجيية 

وقلقيلية، وجلجولية.
وكانييت تهطل علييى القرية كمية 
ال�ستوييية،  االأمطييار  ميين  كافييية 

االآبييار  مييياه  حولهييا  وتتوافيير 
االرتوازية اأو اآبار اجلمع العميقة، 

 – وكان ثميية بقايييا بنيياء روميياين 
اجلانبييني  علييى  بيزنطييي، 

وال�سمييايل  ال�سمييايل 
الغربي من القرية.

تهجر اهييل القرية: بعد 
يف  التق�سيييم  قييرار  �سييدور 

عييام 1947م، �ساعييت بييني اهييل القرييية مظاهر 
الرعييب والذعر نتيجة اأعمييال القتل، التي كانت 
تقييوم بها املنظمييات ال�سهيونية، ممييا دفعهم نحو 
الهجييرة والرحيييل عنها، واحتلها اليهييود بتاريخ 

1948/4/12م
و�ساعييت البييالد وت�ستت العبيياد، وهاجيير معظم 
اأهلهييا اىل قلقيلييية، وبع�سهم اقييام يف جلجولية 
وقرييية بيييت امييني، وكفر ثلييث، وخميييم بالطة، 

وخميم طولكرم، وطوبا�س، وعمان، واربد.
ويف اأوائل حزيران عام 1948م، وبعد اأ�سبوعني 
ميين اإعالن قيييام دوليية اإ�سرائيل، قييرر ال�سندوق 
القومي اليهودي )الكرن كييمت( تدمر القرية، 
ذلييك اأن القييادة االإ�سرائيليييني �سممييوا علييى ان 
اأبيييب  تييل  بييني  والوقعيية  ال�ساحلييية،  املنطقيية 
واخل�سرة يجب اأن ت�سكل قلب الدولة اليهودية، 
وبالتييايل يجييب اأن تكون خالية ميين العرب. ويف 
احلكوميية  رئي�ييس  �سجييل  1948/6/16م  يييوم 
االإ�سرائيلييية دافيييد بن غوريييون يف يومياته، اأن 

بيار عد�س �سويت باالأر�س.
االحتييالل  �سلطييات  اأقامييت  1950م  عييام  ويف 
االإ�سرائيلييي م�ستعمييرة “عدنيييم” علييى اأرا�سييي 
القرييية، اإىل اجلنييوب الغربي ميين موقعها، وبعد 
عام اأقيمييت على اأرا�سي القرييية اأي�سا م�ستعمرة 
“اإيلي�سماع”، وهي اأقرب اىل موقعها من عدنيم.

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

قرية بيار عدس المهجرة 
قضاء يافا

غزة- الراأي
حلت يوم  اليييوم االثنني املا�سي 
الذكييرى الي�سبعييون ملجييزرة دير 
يا�سييني، التييي راح �سحيتهييا عدد 
كبيير ميين اأهييايل القرييية، عقب 
الهجوم الذي نفذته اجلماعتان 
االإرهابيتييان  ال�سهيونيتييان 

"اآرغون" و"�سترن".
واأ�سفرت املجزرة التي ُنفذت يوم 
التا�سييع ميين ني�سييان 1948، عن 
ا�ست�سهاد مييا بني 250 اإىل 360 
فل�سطينيا، ُقتلوا بدم بارد، حيث 
ال�سهيونييية  اجلماعييات  قامييت 
الواقعيية  القرييية  با�ستهييداف 
غييرب مدينيية القد�ييس املحتليية، 
متوقعيية اأن يقييوم اأهايل القرية 
البالغ عددهم نحو 750 ن�سمة، 
يف ذلييك الوقييت بالفييرار منهييا، 
خوفا على حياتهييم، ليت�سّنى لها 

اال�ستيالء عليها.
ميين  الناجييني  �سهييادات  ووفييق 

املذبحة فيياإن الهجييوم االإرهابي 
قرابيية  بييداأ  يا�سييني  دييير  علييى 
لكيين  فجييرًا،  الثالثيية  ال�ساعيية 
تفاجيياأوا  حينييه  يف  ال�سهاينيية 
بنييران االأهييايل التي مل تكن يف 
احل�سبييان و�سقييط ميين اليهييود 4 
قتلى وما ال يقل عن 32 جريحا.
وبعد ذلك طلبت هذه الع�سابات 
امل�ساعدة من قيييادة "الهاغاناة" 
يف القد�ييس وجيياءت التعزيزات، 
ومتّكنييوا من ا�ستعييادة جرحاهم 
وفتييح نران االأ�سلحيية الر�سا�سة 
دون  االأهييايل  علييى  والثقيليية 
اأو  طفييل  اأو  رجييل  بييني  متييييز 

امراأة.
الكاتييب الفرن�سييي  وكمييا يقييول 
باتريييك مر�سييون عن تفا�سيل 
املهاجمييني  "اإن  املجييزرة:  هييذه 
مل يخو�سييوا مثييل تلييك املعييارك 
ميين قبييل، فقييد كان ميين االأي�سر 
و�سييط  يف  القنابييل  اإلقيياء  لهييم 

االأ�سييواق املزدحمة عن مهاجمة 
قرييية تدافييع عن نف�سهييا، لذلك 
مل ي�ستطيعييوا التقييدم اأمام هذا 

القتال العنيف".
االإرهابيييون  ا�ستعييان  وقييد 
بدعييم ميين قييوات "البامليياخ" يف 
ميين  بالقييرب  املع�سكييرات  اأحييد 
القد�ييس، حيث قامييت من جانبها 
مبدافييع  يا�سييني  دييير  بق�سييف 
الهاون لت�سهيييل مهمة الع�سابات 

املهاجمة.
اأ�سبحييت  الظهييرة  حلييول  ومييع 
ميين  متامييًا  خالييية  القرييية 
قييوات  فقييررت  مقاوميية،  اأي 
و"�ستييرن"  "االآرغييون" 
)واحلديث للفرن�سي مر�سييون( 
الوحيييد  االأ�سلييوب  "ا�ستخييدام 
وهييو  جيييدًا،  يعرفونييه  الييذي 
الديناميت، وهكذا ا�ستولوا على 
تفجرهييا  طريييق  عيين  القرييية 
بيتييًا بيتًا". ووفييق روايات �سهود 

اليهييود،  فيياإن املهاجمييني  عيييان، 
اأوقفوا الع�سييرات من اأهايل دير 
واأطلقييوا  اجلييدران  اإىل  يا�سييني 
النييار عليهم، واأن هييذه العنا�سر 
باإراقيية  تكتييف  مل  املتطرفيية 
الدميياء، بييل اأخييذت عييددًا ميين 
بال�سيييارات  االأحييياء  االأهييايل 
�سييوارع  يف  وا�ستعر�سوهييم 
عليهييا  ا�ستولييوا  التييي  احلييارات 
يف القد�ييس ميين ذي قبييل و�سييط 

هتافات عن�سرية حاقدة.
وكانييت جمزرة دير يا�سني عاماًل 
موؤثييرًا يف الهجييرة الفل�سطينية 
اإىل مناطييق اأُخرى ميين فل�سطني 
املجيياورة،  العربييية  البلييدان  اأو 
ملييا �سببتييه ميين حالة رعييب عند 
عييرة التييي  املدنيييني، ولعّلهييا ال�سَّ
ق�سمييت ظهيير البعيير يف اإ�سعييال 
احلرب العربية االإ�سرائيلية يف 

عام 1948. 
ويف �سيف عام 1949، ا�ستوطنت 

مئييات العائييالت ميين املهاجرييين 
اليهود قييرب قرية دييير يا�سني، 
واأطلييق على امل�ستعمرة اجلديدة 
ا�سم 'جفعات �سيياوؤول بت' تيمنا 
�سيياوؤول'  'جفعييات  مب�ستعمييرة 
عييام  اأن�سئييت  التييي  القدمييية 
اإىل  القرييية  تييزال  1906، وال 
يومنييا هييذا قائميية يف معظمهييا، 
مييت اإىل م�ست�سفى االأمرا�س  و�سُ
العقلييية الييذي اأن�سييئ يف موقييع 
القرييية، وت�ستعمل بع�س املنازل 
التييي تقع خييارج حييدود اأرا�سي 
امل�ست�سفييى، الأغرا�ييس �سكنية اأو 
جتارييية، وثميية خييارج ال�سييياج 
اأمييا  واللييوز،  اخلييروب  اأ�سجييار 
مقربة القرية القدمية، الواقعة 
اكت�سحتهييا  فقييد  املوقييع،  �سييرق 
اأنقا�س الطريييق الدائرية التي 
�ُسّقييت حييول القرييية، ومييا زالت 
وحيييدة  با�سقيية  �سييرو  �سجييرة 
قائمة و�سط املقربة حتى اليوم.

70 عاًما على مجزرة دير ياسين

غزة- الراأي
اأمتييت وزارتا االإعالم واالأ�سييرى يف قطاع غزة 
كافيية االجييراءات الالزميية الإقاميية فعاليات 
يوم االأ�سيير الفل�سطيني والتييي �ستنطلق يف الي 

اجلاري. ال�سهر  من   17
واأكييد وكيل وزارة االأ�سرى بهاء املدهون خالل 
"لقيياء مييع م�سييوؤول" الييذي تنظمييه  برنامييج 
فل�سطينييي  اأ�سيير   6500 اأن  االإعييالم،  وزارة 
يقبعون يف �سجون االحتالل بينهم 510 اأ�سر 
حمكوم باملوؤبد ووجود 62 ا�سرة و350 طفل 
و1120 معتقييل اإداري وجميعهييم يعانييون من 

ظروف اعتقال �سعبة وتع�سفية.
فعاليييات  اأطلقييت  االأ�سييرى  وزارة  اأن  وذكيير 
يييوم االأ�سيير للعام احلييايل اأمام منييزل االأ�سر 
خانيون�ييس  مدينيية  ميين  غييايل  اأبييو  حممييد 
والييذي هييو معتقل منييذ 18 عييام للتاأكيد على 
رمزييية واأهمييية العمل ميين اأجل االفييراج عن 
اأ�سحاب االأحييكام واملوؤبدات العالية واالأ�سرى 

القدامى.
االأ�سيير  يييوم  فعاليييات  اأن  املدهييون  واأ�سيياف 

تنوعت هييذا العام وفييق برنامج وطنييي �سامل 
واإقاميية برامييج فرعييية خا�سيية باملوؤ�س�سييات 
االأ�سييرى،  جمييال  يف  العامليية  واجلمعيييات 
خيييام  داخييل  فعاليييات  عييدة  اأقيمييت  حيييث 
م�سييرة العودة الكييربى، واأن جل�سيية للمجل�س 
الت�سريعييي �ستقييام ملناق�سيية او�سيياع االأ�سييرى 
داخل �سجون االحتييالل، واأن فعاليات �ستعقد 
خييارج فل�سطني مت التن�سيييق لها ما بني الوزارة 
وموؤ�س�سييات وجمموعييات يف بريطانيا واأمريكا 
الالتينييية وغرها الإحياء ذكييرى يوم االأ�سر 

الفل�سطيني.
يف  القادميية  اجلمعيية  ت�سمييية  اإىل  ودعييا 
ال�سهييداء  "جمعيية  با�سييم  العييودة  خميمييات 
واالأ�سييرى" لتفعيييل ق�سييية االأ�سييرى اإعالميييًا 
ودوليييًا وت�سليييط ال�سييوء عليهييا الإنقاذهم من 
الظلم واالجراءات التع�سفية بحقهم من قبل 
االحتييالل اال�سرائيلييي، وتبنييى برنامييج عمل 
وطني متوا�سل يُبقييى ق�سية االأ�سرى حا�سرة 

يف كل امليادين.
كمييا ونا�سييد االمم املتحييدة والييدول املوقعيية 

جلنيية  بت�سكيييل  جينيييف  اتفاقيييات  علييى 
علييى  لالطييالع  دولييية  حقائييق  تق�سييي 
الظييروف واالجييراءات التي يعي�سهييا االأ�سرى 
الفل�سطينيني داخل ال�سجييون وتقدم نتائجها 
ملحكمة اجلنايات الدولييية باعتبارها جرائم 

حرب بحق االأ�سرى.
ميين جانبييه، حتييدث م�سييوؤول وزارة االإعييالم 
بغييزة  احلكومييي  االإعالمييي  املكتييب  ورئي�ييس 
�سالميية معروف اأن وزارة االإعالم تنظم �سنويًا 
موجيية اإذاعييية مفتوحيية الإحياء ذكييرى يوم 
االأ�سيير الفل�سطينييي، م�سييرًا اإىل اأن الييوزارة 
مفتوحيية  بييث  موجيية  �ستنظييم  العييام  هييذا 
جتييوب العامل مع املئات ميين االإذاعات املحلية 
والعربييية والدولييية لدعييم ق�سييية االأ�سييرى 
التييي حتتيياج اإىل جهييد اإعالمييي كبيير يف نقل 

معاناتهم داخل �سجون االحتالل.
البييث  ملوجييه  التن�سيييق  اأن  معييروف  واأو�سييح 
املفتوحيية والتي حتمل ا�سييم "احلرية الأ�سرى 
فل�سطييني" مت بالتعاون والتن�سيييق مع االأ�سرى 
داخل ال�سجون واحلديث عن املقدمة املوحدة 

واملحيياور التييي �ستناق�ييس اأو�سيياع االأ�سييرى يف 
ذكرى يييوم االأ�سر والتييي �ستبييداأ فعاليتها من 
م�سيياًء  الرابعيية  10 �سباحييًا حتييى  ال�ساعيية 

مب�ساركة اإعالمية واإذاعية وا�سعة.
املوحييدة  املفتوحيية  املوجيية  اأن  اإىل  واأ�سييار 
�ست�سمييل كافة االإذاعة املحلييية يف قطاع غزة 
و6 اإذاعات من ال�سفة املحتلة و11 اإذاعة من 
دول عربية و5 اإذاعات من ا�سالمية واأجنبية، 
مبينييا اأن الييوزارة اأر�سلييت خماطبيية ر�سمييية 
الحتاد االإذاعييات والتلفزيون االإ�سالمي، ومت 
التعميييم ميين قبييل رئي�ييس االحتيياد علييى 90 
موؤ�س�سيية اإعالمييية ملواكبيية املوجيية االإذاعية 
املفتوحيية يف ذكييرى يييوم االأ�سيير الفل�سطيني 
وتغطيتهييا وتناولهييا يف الو�سائييل االإعالمييية 

املتنوعة.
ونييوه معييروف اإىل اأن ق�سييية موجيية االأ�سرى 
املفتوحيية القييت نقليية نوعييية وفريييدة ميين 
وزارة االإعييالم من ناحييية الرتتيب والتنظيم 
االإعالمييي على م�ستوى حملييي وعربي ودويل، 
واالهتمام بهييا وبتغطيتها ب�سييكل كبر، داعيًا 

و�سائييل االإعييالم للرتكيييز علييى فعالييية يييوم 
معاناتهييم  ونقييل  فعاليتييه،  وتغطييية  االأ�سيير 

وذويهم للعامل باأكمله.
واأ�سيياف اأن املوجيية �سرتكييز علييى 14 عنييوان 
وحمييور ويتمثييل يف واقييع احلركيية االأ�سييرة 
واحلاليية املعي�سييية داخييل ال�سجييون وظروف 
اعتقالهييم ال�سعبة، واالهمييال الطبي والعزل 
وحرمييان  االأطفييال  واالأ�سييرى  االنفييرادي 
االأ�سييرى ميين زبييارة ذويهييم لهييم وحرمانه من 
اإكمييال م�سرتهييم التعليميية داخييل ال�سجييون 

واالإبعاد الق�سري لالأ�سرى.
وبييني معروف اأن الييوزارة بالتعيياون والتن�سيق 
تغريييد  حمليية  �ستتطلييق  االأ�سييرى  وزارة  مييع 
يف ذكييرى يييوم االأ�سيير و�سيتييم التغريييد علييى 
و�سمييني باللغتييني العربييية واالجنليزييية من 
خييالل التن�سيييق مييع جمموعيية ميين الن�سطاء 
على امل�ستييوى املحلي والعربييي والدويل، ونقل 
�سييوت ور�ساليية االأ�سرى من خييالل اح�سائيات 
وانفوجرافيييك خا�ييس باالأ�سييرى ومعاناتهييم 

داخل �سجون االحتالل.

اإلعالم واألسرى تنهيان استعداداتهما إلحياء يوم األسير
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لماذا تشعر بألم بالظهر عند االستيقاظ من النوم ؟

عنييد  االأ�سخا�ييس  بع�ييس  ي�سعيير 
عنييد  بيياآالم  النييوم،  ميين  اال�ستيقيياظ 
الرقبة اأو الظهر، ممييا ي�سبب االإزعاج 
وعييدم القييدرة علييى حت�سيير االإفطار 
اأو اال�ستعييداد للذهيياب للعمييل، ورمبييا 
مب�سيياكل  االإ�سابيية  البع�ييس  يعتقييد 
ن�ستعر�ييس  لذلييك  بالظهيير،  �سحييية 
يف هييذا التقرييير اأ�سبيياب وعييالج هذه 

امل�سكلة.
الغنييي،  عبييد  حممييود  الدكتييور  قييال 
والعمييود  العظييام  جراحيية  اأ�ستيياذ 
نييوم  اأو�سيياع  توجييد  ال  اإنييه  الفقييري 
�سحيحيية، الأن ميين ال�سعب التحكم فى 
اأو�ساع النوم، طييوال الليل، لكن ين�سح 
بتجنييب املراتب االأ�سفنييج اأو ال�سو�ست 

والتى ت�سبب اآالم وانحناء بالظهر.
علييى  النييوم  يف�سييل  واأ�سيياف: 
�سديييدة  هييي  ال  مراتب"و�سطييية"، 
النعوميية اأو اخل�سونيية، واأمييا عن عدد 
االإن�سييان  راحيية  فح�سييب  الو�سائييد 
وح�سييب م�ساكلييه ال�سحييية، الأن بع�س 
املر�سى ين�سحون بو�سع و�سادتني مثل 
مر�سييى القلب ومن يعانييى مب�ساكل فى 

التنف�س .

غزة – الراأي - اآالء النمر:
احلييياة  مالمييح  �سحييق  ميين  موجيية  يف 
واإقاميية مقابيير للمييوت اجلماعييي، كان 
قيييد  علييى  تبقييى  اأن  "بي�سييان"  قييدر 
احلييياة، فلييم ت�سلم تلييك ال�سغييرة من 
فاجعيية املييوت املوح�س ملّا كانييت �ساهدًا 
حيًا على اإزهاق روح والديها واأربعة من 
اأ�سقائهييا واأهل بيتهييا، حتى غدت زوايا 
الغييرف املعتميية مكانا اآمنييًا ال�ستجالب 
م�ساهييد اأ�سييالء ذويهييا خييالل العدوان 

على غزة عام 2014.
بييداأ االأمل ي�سرق يف قلييب "بي�سان" من 
اأ�سيييق االأبييواب، ليخ�سيير �سيئييا ف�سيئا 
قاحليية  �سحييراء  اإىل  حتييول  اأن  بعييد 
ذكريييات  ميين  تبقييى  مييا  فيهييا  جتمييع 
اأن  اإىل  واأ�سقائهييا،  بوالديهييا  جمعتهييا 
اأزهييرت بفعييل فاعييل خُمل�ييس لروحها 

الربيئة من كل ذنب اأذى قلبها.
فكان لي"بي�سان �ساهر" حكاية تربطها 
بال�سهيييد ال�سحفييي "يا�سيير مرجتييى"، 
الثامنيية  عميير  يف  كانييت  حييني  بييداأت 
وقييت اأن خرج لها يف وقييت ي�سبه تناثر 
اجلييدران، ال �سوت ُي�سمع �سييوى غارات 
ينييادي  خييرج  احلربييية،  الطائييرات 
التييي �سقفييت علييى  بييني ركام البيييوت 

اأ�سحابهييا: "مني عاي�ييس يحكي يتنف�س 
ي�سرخ ؟؟".

"بي�سييان"  ال�سغييرة  باغتتييه  اأن  اإىل 
والبييكاء  بال�سييراخ  املنهييك  ب�سوتهييا 
طلعونا"،  عاي�سييني  هنييا  ثالثة  "اإحنييا 
اأخيهييا  زوجيية  نا�سرتهييا  الفييور  علييى 
قا�سمتهييا  التييي  واملناجيياة  بال�سييراخ 
حتييت  االإ�سابيية  وقا�سمتهييا  االأنفا�ييس 

عتمة االأ�سقف االإ�سمنتية املدمرة.
مل يتوقع "يا�سيير" اأن يجد من االأحياء 
ميين يتكلييم ولو بحييرف واحييد، اأ�سابته 
والده�سيية  بال�سدميية  االأ�سييوات  تلييك 
واخلوف يف وقت واحد، فلم يكن وجوده 
هنا �سوى لتوثيييق احلاالت الناجية من 
وعلييى  اخلا�سيية،  بكامرتييه  العييدوان 
عجل ات�سل باجلهات املخت�سة بانت�سال 

االأحياء من حتت االأنقا�س.
قابلته ردود اجلهات املخت�سة بخطورة 
مييا  �سحيحييا،  اخلييرب  كان  اإن  املوقييف 
يحتاج ل�سرورة التن�سيق بني االحتالل 
وبني ال�سليب االأحمر لل�سماح للطواقم 
الطبييية والدفاع املييدين بالدخول اإىل 
املناطييق املنكوبيية يف حييي ال�سجاعية، 
وهييذا يتطلييب وقتا كبييرًا ميكن خالله 
اأن يفقييد االأحييياء اأنفا�سهييم االأخييرة 

املتبقية يف اأج�سادهم.
بقييي "يا�سيير" على اإ�سييراره يف االإ�سراع 
باإنقيياذ االأحييياء، حتى بييادرت طواقم 
ميين  تييردد كبيير  بعييد  املييدين  الدفيياع 
املخاطييرة بحييياة كل من وقييف يف هذه 
املنطقة املنكوبة، تخلل ذلك ا�ستجالب 
ي�سمييح  مل  اأنييه  اإال  "الكبا�ييس"،  لياآليية 

االحتالل باإدخالها.
بييدءا من اختييالق فتحة �سغييرة مترر 
ال�سوء لالأحياء اإىل اأن اأ�سبحت ت�سمح 
لدخول �سخ�س واحييد ب�سعوبة بالغة، 
خرج االأحييياء الثالثة ومن بعدهم مت 
انت�سييال خم�سة ميين االأج�سيياد الباردة 

كانت قد فارقت احلياة.
مثلمييا انت�سلييت طواقييم الدفيياع املدين 
حتييت  ميين  امل�سيياب  "بي�سييان"  ج�سييد 
روحهييا  "يا�سيير"  انت�سييل  االأنقا�ييس؛ 
التييي  والدمييار  االأ�سييالء  م�ساهييد  ميين 
جنييح  وحييده  ذاكرتهييا،  علييى  خيمييت 
بر�سييم ابت�سامتها جمييددا وم�ساحبتها 
وحمادثتهييا، فقييد اأعارهييا جييل وقتييه 

ليكن لها الطبيب املداوي ملاآ�سيها.
اإىل  اأخييًا عزيييزًا ي�سحبهييا  لهييا  فييكان 
برفقتهييا  يتنيياول  املف�سليية،  اأماكنهييا 
التييي  وامل�سروبييات  ال�سهييية  االأطعميية 

ت�سيير عليها بنف�سها، حتييى اأنه مل يغب 
عن حياتها املدر�سية، فكانت له زيارات 
دورييية ي�سيياأل عيين حت�سيلهييا الدرا�سي 

ويطمئن على كامل اأمور حياتها.
طويت ابت�سامة بي�سييان، وعادت تلتزم 
املعتميية، امتنعييت عيين  زوايييا غرفتهييا 
احلديث اإىل اأحييد، بكت بي�سان و�سالت 
دموعهييا قهييرا على فييراق اأخيهييا الذي 
اأخربها باأنه لن يغيب عنها مهما حدث، 
فلن تتمكن ميين �سماع �سوته بعد اليوم، 
حتى العيد وهداياه لن تطل عليها بعد 

رحيل يا�سر.
كان لييي "يا�سيير" حلييم اتفييق مييع حلييم 
تلخ�ييس  اأولوياتييه،  وت�سييدر  بي�سييان 
باكتمييال مالمييح وجييه "بي�سييان" الذي 
لهييا:  قييال  "يا�سيير"  اإليييه  نظيير  كلمييا 
اآخيير  ونكمييل  اأمريييكا  اإىل  "�سن�سافيير 
مراحييل العييالج لت�سبحييني اأجمل فتاة 
علييى وجييه االأر�ييس"، ولكيين ر�سا�سيية 
"قنا�ييس" االحتييالل اخرتقييت ج�سييد 
اأ�سرع من حتقيق حلم  "يا�سر" وكانييت 

بي�سان!.
العامييني  ذو  الرحميين  عبييد  يكيين  مل 
وحده طفييل ال�سهيييد "يا�سيير مرجتى" 
الييذي اأم�سييى يتيمييًا كمييا اأ�سبييح؛ فلقد 

تييرك خلفييه اأي�سييا الطفليية "بي�سييان" 
ومعهييا  االأليميية  الذكريييات  �ساحبيية 
اأ�سخا�سييًا كثرون، حتى اأنه بدى وكاأنه 
يومهييم  وابت�ساميية  حكاياتهييم  بطييل 
و�سخ�سيتهييم امللهميية يف درو�ييس احلياة 
التييي و�سلييت اإىل ذروة الق�سييوة، فييكان 
�سهيييد احلقيقيية الييذي غييدا يف خ�سييم 
تغطييية  يف  ال�سحفييية  ملهمتييه  اأدائييه 

اأحداث م�سرة العودة الكربى.
وبييني ثنايا هييذه التفا�سيييل االإن�سانية 
املوؤمليية ي�سعييب علينييا نحيين ر�سييم خط 
الوقييت  ففييي  احلييياة،  نهايييات  يحييدد 
ال�سحفييي  ال�سهيييد  يحلييم  كان  الييذي 
بينه  االأدوار  مرجتى" بتبييادل  "يا�سر 
وبييني والييد "بي�سييان" - ال�سهيييد االأول 
الذي ق�سى حتييت االأنقا�س وقتذاك - 
حميياوال تعوي�سهييا عن غيابييه؛ باغتت 
ج�سييد  الغييادرة  االحتييالل  ر�سا�سيية 
"والدهييا" الثيياين جمييازا لتخرتق كل 
خطييوط حياتهييا وحياتييه ميين جديد، 
ولتوؤكييد على اأن القتييل واحد، واملجرم 
واحييد، والنهاييية واحييدة، �سهييداء يف 
جهيية واآالم وفراق واأحييالم مقتولة يف 
جهيية اأخييرى، ويف الوقييت نف�سييه عامل 

�سامت يتفرج على ف�سول اجلرمية.

الطفلة التي فجعت مرتين

"ياسر مرتجى" سافر قبل أن يحقق حلم بيسان!

غزة-الراأي-ب�سام العطار
اأجمييع خمت�سون �ساركوا يف ندوة �سيا�سية نظمتها 
وزارة االإعييالم بغزة وبالتعاون مييع منتدى االأمة 
بعنييوان" م�سييرة العييودة الكييربى وتداعياتهييا"، 
م�سيياء اليوم الثالثاء، على �سييرورة توحيد كافة 
اجلهود قياديا وف�سائيليا و�سعبيا، الإجناح م�سرة 
العييودة الكييربى، والوقوف يف وجييه كل املوؤامرات 

التي حتاك �سبط الق�سية الفل�سطينية برمتها.
وقييال القيييادي يف حركة فتح التيييار االإ�سالحي، 
اأ�سرف جمعة، "اإن م�سرة العودة التي رفع خاللها 
ا�ستثنيياء،  دون  اجلميييع  ميين  الفل�سطينييي  العلييم 
اأعطييت �سييورة جديييدة للييكل الفل�سطينييي اأمييام 
العييامل"، مبينا اأن يييوم اجلمعة املقبل يجب يرفع 
فيه العلم الفل�سطيني يف كل اأماكن تواجد ال�سعب 

الفل�سطيني.
ودعييا الهيئيية الوطنييية اأن ت�سييكل حزامييا �سعبيا 
على احلييدود ال�سرقية ملنييع املتظاهرين الو�سول 
علييى  حفاظييًا  االحتييالل  مييع  ال�سفيير  لنقطيية 

اأرواحهم.
و�سييدد علييى وجييوب تكثيييف اجلهييود االإعالمية 
العربييية والدولييية، ونقل الرواييية الفل�سطينية 
بييكل مهنييية وم�سداقية، وك�سف كييذب االحتالل 

باعتبار اأن " االعالم هو �سوت احلقيقة".
بييدوره اأ�سيياد م�سوؤول وزارة االإعييالم بغزة �سالمة 
معييروف بال�سحفييي الفل�سطينييي ومييا يقدمييه من 
ثميين يف ك�سف احلقيقة، ليتعييدى ذلك جناحه يف 

اإرباك واإ�سعاف الرواية االإ�سرائيلية.
الييذي  واحلييراك  العييودة  م�سييرة  "اإن  وقييال 
ح�سييل، ا�ستطاعييت اأن تعيييد وبكل قييوة الق�سية 
الفل�سطينييية اىل ال�سدارة من جديد، م�سيفا اأنه 
ومنييذ انطالقتها يوم اجلمعة احلييادي والثالثني 
ميين مار�ييس املا�سييي واىل يومنييا هييذا، جنحييت يف 
حتقيق العديييد من اأهدافها، وك�سييف كذب وزيف 
اأن  قبييل  حتييى  الكاذبيية  ودعاياتييه  االحتييالل، 
تنطلق، وهذا ح�سل بفعل اجلهود املوحدة الأبناء 

ال�سعب الفل�سطيني بكافة اأطره وف�سائله".
القيادي يف حركة اجلهاد االإ�سالمي اأحمد املدلل، 
اأكييد اأن م�سييرة العودة جيياءت يف حلظة م�سرية 
ميين تاريييخ ال�سعييب الفل�سطينييي وق�سيتييه، �سيما 
مييع و�سع عربييي ميياأزوم  مل يعد له قيمييه يف هذه 

املرحلة احل�سا�سة.
واأ�سيياد بنجيياح هييذه امل�سييرات يف  بقيياء ال�سعييب 
الفل�سطينييي حيييا مدافعييا عيين ق�سيتييه،  والتييي 
وجهييت طلقيية قوييية  ل�سييدر االحتييالل والعودة 

مبربع الق�سية اىل ال�سدارة.
واعتييرب املدلييل اأن هييذه اخلطييوة البييد ان تكييون 
جامعيية للكل الفل�سطيني، وال�سميياح الأهل ال�سفة 
امل�ستوطنييات،  حييدود  علييى  احلييراك  هييذا  ملثييل 
باعتبييار اأنييه حراك �سلمييي يطالييب بتنفيذ قرار 
194 االأممييي،  مبينا ان هذا هو مطلب الرئي�س 
الفل�سطينييي، مت�سائييال: اأييين الرئي�ييس اليييوم من 

قراره والدعم الرئا�سي لهذه امل�سرات؟.

وقييال "اإن هييذا احلييراك ك�سييف وجييه االجييرام 
واالأطفييال  الن�سيياء  يقتييل  الييذي  اال�سرائيلييي 
الييكل  لتحييرك  داعيييا  وال�سبيياب"  وال�سحفيييني 
الفل�سطينييي لي�سييل اإىل ذروتييه يف 15 مايو ليكن 

يوم العودة بحق .
وتابييع املدلييل "اإن هييذه امل�سييرات تك�سييف عييدم 
م�سداقييية املجتمع الدويل وعجييز جمل�س االمن 
ميين اتخيياذ اأي قييرار  �سييد االحتييالل او تطبيييق 
ال�سعييب  م�سانييدة  اىل  تدعييو  التييي  اخليييارات 

الفل�سطيني للمواجهة ال�سلمية".
وثميين ع�سييو املجل�ييس الوطنييي الفل�سطينييي فايز 
اأبو�سماليية خييالل مداخلتييه بعقييد هييذه النييدوة 
الهاميية، التي تعرب عن حاجيية الفل�سطينيني لكي 
يقيموا نتائج ثمانية اأيام من م�سرة الن�سال التي 

انطلقت يف يوم االأر�س اخلالد.
امل�سييرة  حماييية  اأهمييية  اىل  االنتبيياه  ولفييت 
واأهدافهييا كييي التكييون ك�سابقاتهييا ميين عمليييات 
القييرار  عيين  امل�سوؤولييني  قبييل  ميين  الت�سفييية 

الفل�سطيني اخلارجي والداخلي.
واأ�سييار اأبو�سماليية اإىل اأن ال�سلطيية الفل�سطينييية  
ان�سمييت اىل حمكميية اجلنايييات الدولييية منذ 3 
�سنييوات ومل حتمييل اأي ملييف اىل هييذه املحكميية 
مقابل االتفيياق مع الواليات املتحدة بعدم اإغالق 
مكتييب منظميية التحرييير يف نيويييورك ولكيين مت 

اإغالقه وبقيت القيادة �سامته.
القيادي يف جلان املقاومة ال�سعبية حممد الربمي 

اأمام  الفل�سطيني  ال�سعييب  اأن  اأكد  " اأبوجماهييد"، 
منوذج �سبابي ي�سبق قيادته، باعتبار اأن لديه من 
الوعي والثورة االإميان وحب الوطن، ما يوؤهله اأن 

يقود العمل الن�سايل بكل جداره.
وبييني اأن ال�سبيياب الثائر لديه القييدرة على  خلق 
اأفييكار اإبداعييية التخطر على بييال ب�سر، بالرغم 
ميين قليية االإمكانيييات، موجيية التحييية لهييم، وكل 
ال�سهداء الذي ارتقييوا على مذبح احلرية، الذين 
هدفهييم اإي�سال ر�سالة اىل العييامل اأجمع، اأن هذه 

ال�سعب لن يهداأ حتى انتزاع حريته الكامل.
وذكر اأن العلم الفل�سطيني كان هو عنوان م�سرات 
العييودة الكييربى، يف دالليية وا�سحيية علييى وحدة 
املوقييف الفل�سطينييي يف مواجهيية املحتييل، والذي 
ليين يقبل بدولة تكون القد�ييس عا�سمتها، واأنه اآن 

االآوان لتطبيق قرارات ال�سرعية الدولية.
و�سييدد على اأنه ومنذ اليوم االأول النطالق م�سرة 
العييودة، ا�ستطيياع املنتف�سون اأن يقدمييوا كل ماهو 
غييايل ونفي�ييس، ودفعييوا �سريبيية احلرييية التييي 
اأ�سبحييت كفيليية باإي�سالنييا اىل يييوم النكبيية يف 

اخلام�س ع�سر من مايو املقبل ذروة امل�سرة.
 وحتييدث الكاتب واملحلييل ال�سيا�سييي د. اأ�سعد ابو 
�سرخ حتييدث عن عودة م�سطلح العييودة والن�سال 
الغربييي  االإعييالم  اإىل  الفل�سطينييي  ال�سعبييي 
واالأجنبييي، بييل وتعييدى االأميير الأن يكييون حتييى 
ع�سر اجلمعيية املا�سية م�سمى م�سرات العودة  يف 

االإعالم العربي حا�سرا وبقوة.

مختصون: مسيرة العودة نجحت بإعادة القضية للصدارة
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إعداد / جمعية واعد لألسرى والمحررين

والظلييم  القهيير  �سييوى  يعييرف  ال  عييدو 
واالأطفييال  الن�سيياء  يقهيير  واجلييربوت 
بتهييم باطليية واحييكام جائرة  علييى اأمهات 
تركيين اأطفييال �سغييار اأطفال بعميير الزهور 
لي�ييس  وعطفهييا   اأمهييم  حنييان  يفتقييدون 
ل�سبييب �سوى اأن االحتالل اعتيياد اأن ينغ�س 
علييى الفل�سطينيني حياتهييم، ويحرمهم من 

العي�س كاأي من الب�سر.
فهييا هييي اال�سييرة ن�سرييين ابو كميييل تقهر 
مييرة اخييرى بحكييم جائيير مل تتوقعه ومل 
تعرتف باأي  تهمة وجهت لها ففي اأي قانون 
يحكييم االن�سييان دون اعييرتاف بالتاأكيد يف 
دوليية الظلييم والعييدوان دوليية االحتييالل 

اال�سرائيلي.

لم يكن افراج بل حكم
عا�ست ن�سرييين واأوالدها حلظات فرح واأمل 
بانتظييار الفييرج القريييب والعاجييل �سعرت 

ب�سعادة كبرة عندما جهزت نف�سها للخروج 
وجمعت امتعتها وودعت زميالتها بناء على 
طلب مدييير �سجن الدامييون عندما خرجت 
للمييرة الثالثيية والع�سرييين للمحاكمة ظنا 
منهييا اأن احلكييم �سيكييون االفييراج فمييا كان 
من اهييايل اال�سرات اال االت�سييال بزوجها 

واأبنائها كي يتم ا�ستقبالها .
القا�سييي  نطييق  املفاجيياأة   كانييت  وهنييا 
وهنييا  �سنييوات  �سييت  باحلكييم  اال�سرائيلييي 
هييي  تتوقعهييا  مل  التييي  ال�سدميية  وقعييت 

وزوجها واأبنائها .
فبدموع �سقطت ميين عيني طفلتها ال�سغرة 
ملييك البالغة ميين العمر 6�سنييوات حتدثت 
عيين وقييع ال�سدميية عليهييم عندمييا �سمعييوا 
باخلرب فقييد كانت ترتب املنييزل وتريد ان 
جتهييز احتفيياال كبيير ال�ستقبييال والدتهييا 
التييي طال انتظارها  فاربع اأعياد مرت وهي 
تنتظر تقبيل والدتها وتهنئتها بالعيد واأن 

تخييرج معهييا لت�سييرتي مالب�ييس العيييد وزي 
املدرا�ييس و�ستجتمييع مييع امهييا علييى مائييدة 
واحييدة يف رم�سييان وليين نبييق نعي�ييس القلق 
على حالتهييا ال�سحية فهي مري�سة �سرطان 
. اأمييا اأمرة التييي مل تتجيياوز الثالثة ع�سر 
ميين عمرهييا حتب�ييس دمييوع عينيهييا وتقول 
“اأمييي ع�سقييي الذي ال ينتهييي، ال اأملك اأن 
اأحت�سنهييا، اأقبلها، اأ�ستقي ميين حنان طيبة 

قلبها الكبر”.
وتييردف بالقول: “حرمنا االحتالل ح�سن 
اأمييي لكيين الفييرج قريييب، و�سنجتمييع معهييا 
ونحتفييل بعيدها رغم اأنييف ال�سجان فنحن 
مل نراها منذ عامني ون�سف مينع االحتالل 

من زيارتها او حتى �سماع �سوتها
وطالبييت جميييع املوؤ�س�سييات املعنييية بحوق 
جمييال  يف  العامليية  واملوؤ�س�سييات  االن�سييان 
اال�سييرى  ب�سييرورة تكثيف اجلهييود املحلية 
واالإعالمييية لالإفييراج عيين االأ�سييرة، كونها 

خرجييت ميين القطيياع بت�سريييح ر�سمي عرب 
حاجز بيت حانون “اإيرز”.

واأو�سييح حييازم زوج االأ�سييرة  ابييو كميل  مل 
واالأوالد  دموعييي  وانهمييرت  نف�سييي  اأملييك 
تاأثروا كثًرا وبدوؤوا بالبكاء عندما ات�سل 
املحامييي واأبلغني باحلكم ولكننا يف النهاية 
ال منلييك لها �سوى الدعيياء، لعل اهلل يخفف 

عنها”.
وال يخفي زوجها قلقه على زوجته وحزنه 
عليها، فهي م�سابة ب�سرطان يف الغدد و�سل 
ملرحلة متقدميية، وتخ�سع لعالجات مكثفة 
ولكنهييا حتر�ييس دائًمييا على طماأنتييه عليها 
من خالل املحامني واأنها بخر مع االأ�سرات 

اللواتي يغمرنها بلطفهن وحبهن.
كانييت تتوقييع  املحامييية  اأن  وذكيير زوجهييا 
احلكييم اأقل ميين ذلك وهي توقعييت االفراج 
ولكيين اجلميييع �سدم ب�سييت �سنييوات معتربا 
ويبييني   . وظييامل  جائيير  احلكييم  هييذا  ان 

زوجها اأن “حياتنييا انقلبت راأ�س على عقب 
الطبيعييي حرمنييا  الطعييام  بدونهييا، حتييى 
منييه واأ�سبحنا نعي�س علييى املعلبات واالأكل 
اجلاهز، بعييد اأن كانت متييالأ البيت باحلياة 
وحتر�ييس دائًمييا اأن ت�سنع كل مييا لذ وطاب 

لالأوالد”.

العذاب لم ينته
يف معتقييل “الدامييون” بجدرانييه العالييية 
اأيامهييا  ن�سرييين  مت�سييي  ال�سيقيية،  وغرفييه 
وال�سييوق واالأمل رفيقها لغياب اأوالدها عنها 
وعييدم متكنهم من زيارتهييا، وبف�سل اتقانها 
“للغة العربية” حتاول م�ساعدة رفيقاتها 
يف االأ�سيير بكل ما ت�ستطيع رغم معاناتها من 
مر�ييس ال�سرطييان. ي�سييار اإىل اأن االحتالل 
يتهم ن�سرييين اأبو كميل مب�ساعييدة املقاومة 
يف غييزة، ميين خييالل ت�سوير بع�ييس املن�ساأت 

املحتل. الداخل  “احل�سا�سة” يف 

أطفال بعمر الزهور يبكون حكم 
والدتهم

غزة- الراأي _ اآالء النمر
متنييى اأن يحلق بداًل عيين طائرته امل�سّرة 
يف حييدود �سماء مدينة غييزة، لتكن عينه 
هييي من ترى املبيياين ال�سكنية وهي نائمة 
علييى �سواطييئ املدينيية املحا�سييرة، فُكتب 
حللمييه اأن يتحقييق يف غ�سييون اأ�سبوعييني، 
ليحلق عاليًا باأجمل من حلمه الذي متنى 

لو اأنه حتقق.
يا�سر مرجتى 30عاما، �ساب �سحفي عمل 
م�سورًا يف موؤ�س�سة عني ميديا االإعالمية، 
اخرتقييت ج�سييده املدرع بالييزي ال�سحفي 
ر�سا�سيية   "Press" عليييه  كتييب  الييذي 
غييادرة، فكانييت هييذه الطلقة كفيليية باأن 
تفتييح له اأفييق ال�سفر الذي حييرم من نيله 

وهو بكامل حريته يف قطاع غزة.
ومل يكيين يا�سيير مرجتى �سحفيييًا فح�سب، 

بييل كان اأبييًا لطفل مل يتم بعييد عامني من 
عمييره، ليت�سبييب االحتييالل بحرمان هذا 
الطفييل ميين اأن يقييول كلميية "بابييا" بعييد 
هييذا اليوم، وكان االن�ساين وكان ال�سديق 

وكان اخللوق كما �سهد له كل من عرفه.
علييى بعييد 300 ميين ال�سييياج الفا�سل كان 
يقف ال�سحفي يا�سر مرجتى برفقة عدد 
كبيير من زمالئه ال�سحفيني، وقف ي�سجل 
م�ساهد و�سور ومقاطييع بطولية جلماهر 
ال�سعييب الفل�سطيني املتظاهيير �سلميا اأمام 
ال�سلييك احلييدودي يف جمعيية الكو�سييوك، 
وهي اجلمعة الثانية من م�سرات العودة.
وكمييا �سّرتييه رغبته بالتواجييد يف اأماكن 
اخلطيير التييي خلييت ميين �سمانييات االأميين 
املنح�سيير يف تعمييد ا�ستهييداف االحتييالل 
للطواقييم ال�سحفييية، فييكان يا�سيير يقييف 

ال�سييياج  ميين  مييرت  ثالثمائيية  بعييد  علييى 
الفا�سييل، اإال اأن هييذه الوقفيية الرا�سييدة 
واملوثقة ملا يقوم به االحتالل من جرائم 
بحييق ال�سعييب االأعييزل، مل متنييع قنا�سة 
االحتييالل ميين الغييدر بييه، فييكان حمييط 
ا�ستهدافييه بر�سا�سة واحييدة ا�ستقرت يف 

اأح�ساء بطنه.
لُي�سجييل ال�سهيييد ال�سحفييي يا�سر مرجتى 
م�سييرات  يف  ال�سحفيييني  ال�سهييداء  اأول 
العودة ولي�ييس اآخرهم، وذلك بعد اإ�سابة 
باإ�سابييات  ال�سحفيييني  ميين  الع�سييرات 
خمتلفيية كلهييا كانييت متعمييدة، الإبعادهم 
عيين ميدان التغطية االإعالمية لالأحداث 

القائمة على احلدود.
ال�سحفييي ال�سهيييد يا�سر مرجتييى، والذي 
فلييم  احلييية،  االبت�ساميية  ب�سهيييد  ُلقييب 

تغييادره االبت�ساميية علييى امتييداد �سييوره 
التوا�سييل  مواقييع  علييى  ت�سييدرت  التييي 
وبرفقيية  مهامييه  يف  وهييو  االجتماعييي 
اأ�سدقائييه ويف بع�ييس مهامييه االإن�سانييية، 
اإىل اأن تو�سييم بهييا يف مثييواه االأخيير وهو 

على اأكتاف مودعيه.
اأ�سدقاء ال�سهيد ورفقاء دربه يف االإعالم، 
ودعييوه بالدموع والتكبر والتقبيل، حتى 
اأنهييم ترامييوا اأمييام بيياب بيتييه منتظرين 
انتهاء ذويه من ودعاهم االأخر جلثمانه، 

ولطبع قبل الوداع على جبينه.
الق�س�ييس  ميين  العديييد  ليا�سيير  وكان 
االإن�سانييية التييي حيياز علييى خ�سو�سيتهييا 
وات�سم ب�ساحب بطولتها، وخا�سة ق�سته 
اخلا�سيية مع الطفليية الناجييية من حرب 
لي"الراأي"  2014 بي�سييان �ساهر، �سيكون 

دور يف اإبراز تفا�سيلها وبع�س خباياها.
ال�سهيييد ال�سحفييي يا�سيير مرجتييى واكييب 
كان  متتالييية،  �سر�سيية  حييروب  ثالثيية 
التغطييية  من�سييات  يت�سييدر  خاللهييا 
االإعالمية ومالحقيية امل�ساهد العدوانية 
اخلا�سيية،  بكامرتييه  اجلرائييم  وتوثيييق 
الق�سييف  م�ساهييد  ميين  العديييد  ووثييق 
ال�سهيييوين للعديد من االأبييراج ال�سكنية 
ون�سفييه للحياة االآمنة بغييزة �سمن فريق 

عمله اخلا�سة "عني ميديا".
ا�ستهييداف  اأن  زعمييت  االحتييالل  قييوات 
ال�سحفييي يا�سيير مرجتييى جيياء المتالكه 
طائرة م�سّرة حتمل كامرا تلتقط �سورا 
اأن ال�سهيييد مل يكيين يومهييا  اإال  جلنييوده، 
االأحييداث  ير�سييد  فقييط  وكان  ميتلكهييا 

ويوثقها بكامرته

شهيد الحقيقة واالبتسامة

ياسر مرتجى .. صحفي حلق في سماء غزة شهيدًا

غزة- الراأي
قال رئي�س املكتييب االإعالمي احلكومي وم�سئول وزارة 
االإعييالم بغزة �سالميية معروف، "اإن تكييرار االحتالل 
ال�سحفييية  الطواقييم  علييى  املبا�سييرة  العتداءاتهييا 
ورجال االإ�سعاف ي�سييكل جرمية ت�ساف جلرائمه �سد 

اأبناء �سعبنا املدنيني العزل".

واأكييد معييروف يف ت�سريييح مقت�سييب للييراأي اأن هييذا 
االعتييداءات تثبييت اأن االحتييالل ال يفهييم اإال لغيية 
الغطر�سيية الع�سكرييية يف مواجهيية احلييراك ال�سلمي 

املدين مل�سرات العودة الكربى.
و�سييدد معييروف علييى اأن هييذه االعتييداءات و�سعييت 
م�سداقييية املجتمع الييدويل وموؤ�س�ساته االممية على 

املحك.
وتابع "نحن ننتظر اأن يكون ملوؤ�س�سات املجتمع الدويل 
موقييف يتنا�سب وهذا العدد الكبر من اجلرائم �سواء 

على �سعيد جلم االحتالل او دعم �سمود �سعبنا".
واأ�ساف معييروف "ننحني اجالاًل الأبناء �سعبنا جميًعا 
وهييم ي�سطييرون �سفحيية م�سرقيية جديييدة يف م�سرة 

الكفاح �سد املحتل ومقاومته".
ووجه م�سييوؤول وزارة االإعالم بغزة التحية والتقدير 
جلهييود رجييال االإعييالم فر�سييان احلقيقيية الذييين مل 
يتاأثييروا باعتداءات قييوات االحتييالل �سدهم وبقوا 
ثابتييني يف ميييدان احلقيقيية للتغطييية ونقييل ال�سورة 

والكلمة التي يحاول املحتل تغييبها.

معروف: استهداف الصحفيين يضع مصداقية المجتمع الدولي على المحك



Aاألخــيرة l r a y  N e w s p a p e r

w w w . a l r a y . p s Monday - 16 April 2018االثنين 29  رجب  1439هـ / 16 ابريل -نيسان  2018م

كتييب/ اإ�سماعيييل اإبراهيييم الثوابتيية - 
مدير حترير وكالة الراأي الفل�سطينية

يف  الفل�سطينييية  القيييادة  اإىل  ر�ساليية 
قطيياع غزة، اأنتم اليييوم يف اختبار عملي 
مهييم وح�سا�ييس وخطيير يف وقييت واحد، 
واإن هييذه االأيييام اأي�سا هييي اأيام خطرة 
يف  و�ستجييدون  وحمورييية،  وح�سا�سيية 
هييذه االأيام عديد ميين اجلهات �ستخطب 
ودكم و�ستتو�سييط عندكم من اأجل وقف 
حييراك #م�سرة_العودة_الكربى يف 
اإطييار اإنقاذ العييدو ال�سهيوين ميين املاأزق 
الييذي يعي�ييس فيييه نتيجيية التداعيييات 
املهمة التي حققه هذا احلراك الوطني 

املهم.
املطلييوب �سعبيييا وجماهريييا منكييم هييو 
عييدم االن�سييياع اأو اال�ستجابيية اأو حتى 
عدم اال�ستماع لالأ�سوات التي �ستطالبكم 
بوقييف احلراك، الأن االن�سييياع لهم فيه 
مف�سدة كبييرة ومرتدة و�سيكييون اأثرها 
عميييق وموؤثيير تاأثييرا �سلبيا علييى قطاع 

غزة.
هذا احلييراك الوطني يعد حييراكا مهما 
ويف وقييت مهييم وهو فر�سة ليين تتكرر يف 
اإرهيياق االحتالل وفر�سيية خلروج قطاع 
غزة ممييا هو فيه لي�س علييى �سعيد ك�سر 
احل�سييار فقييط واإمنييا علييى �سعييد كثرة 
يف مقدمتهييا تثبيييت وتاأكيييد حييق عودة 
ديارهييم  اإىل  الفل�سطينيييني  الالجئييني 
وكذلييك تثبيييت الثوابييت الفل�سطينييية 
التييي متيير يف منعطييف خطيير وتتعر�س 
الوا�سحيية  والت�سفييية  لالغت�سيياب 
علييى مييراأى وم�سمييع ميين العييامل العربي 

واالإ�سالمي والدويل..
فاجلميييع   ، اأحييدا  يرحييم  ليين  التاريييخ 
م�سئييول واجلميع مطلييوب منه التمرت�س 
خلييف هذا احلراك الوطني ودعمه بكل 
اآليييات امل�سانييدة وتقويتييه حتييى يحقق 

اأهدافه التي و�سعت له..
ليين مير وقت اآخيير يحقق الوحييدة اأكر 
الييذي توحييدت فيييه  ميين هييذا الوقييت 
كل اأطييياف �سعبنييا الفل�سطينييي يف هييذا 
احلراك، فاجلميع على قلب رجل واحد، 
ا�ستطاعييت  املن�سبيية  اجلهييود  وجميييع 
تكوييين موجيية انفجارييية موحييدة �سد 
ت�سفييية  حميياوالت  و�سييد  االحتييالل 

الق�سية الفل�سطينية..
فاحلذر احلذر من اأي تنفي�س اأو تخريب 
هييو  املطلييوب  اإن  بييل  احلييراك،  لهييذا 
اال�ستمييرار يف ال�سخ والدعييم وامل�ساندة 
تخريييب  يحيياول  طييرف  اأي  واإعطيياء 

احلراك االأذن "الطر�ساء".
ولي�ستميير احلييراك الوطنييي ولت�ستميير 
حتييى  #م�سرة_العودة_الكييربى 

تتحقق اأهداف �سعبنا الفل�سطيني..

كتب مدير التحرير 
ر�سالتنا للقيادة 

الفل�سطينية: اأنتم يف 
اختبار ح�سا�س وخطر 
فاحذروا من الوقوع يف 

مف�سدة مرتدة

غزة - الراأي - اآالء النمر:
ال يخفى الو�سع االقت�سادي العام على اأحد، فموجة 
االأزمييات يرتفييع من�سوبهييا يومييًا بعييد اآخيير، حتييى 
باتت تغلييب على حالة الو�سييع االقت�سادي املرتدي، 
انطالقييا من جيبة املواطن املفل�سة مرورا بخ�سومات 
الرواتييب التييي و�سلت اإىل خم�سييني يف املائة، و�سواًل 
اإىل حيياالت اجلفاف التييي يعي�سها اأ�سحيياب ال�سوؤون 
االأمييوال  واأ�سحيياب  التجييار  وحتييى  االجتماعييية، 

العاجزين عن حت�سيل روؤو�س اأموالهم.

انقطاع دورة المال
مدير عييام االإدارة العامة لل�سناعييات الفل�سطينية 
بغزة عبد النا�سر عواد يقول يف حديث لي"الراأي": 
"اإن دورة املييال �سبه انقطعييت من جانبني، اجلانب 
االأول بييداأ من تاريخ ت�سليم املعابر حلكومة الوفاق، 
اإىل  ال�سرائييب جتمييع وحتييول مبا�سييرة  اأن  حيييث 
رام اهلل، وهييذا تزاميين فعليييا مييع اخل�سومييات التي 
فر�ستهييا حكوميية رام اهلل علييى موظفيهييا، مما اأدى 
اإىل انخفا�ييس وا�سييح يف حركيية ال�سييوق وتوقييف 
عجليية االقت�سيياد بغييزة". ويتابييع عييواد اأي�سييا اأن 
�سعييف القييوة ال�سرائييية لييدى املواطنييني اأثيير على 
املنتجييات وعلييى امل�سانييع املتبقييية بعييد دمارهييا يف 
احلييروب الثالثيية على غييزة، ف�سييال عن منييع مواد 
اخلييام ميين الدخييول اإليهييا واال�ستفادة ميين تطوير 

االنتاج وت�سويقه.

أوضاع اقتصادية متدهورة
اأما الناطق با�سم وزارة االقت�ساد الفل�سطيني طارق 
لبييد فقييد اأكد علييى اأن قطاع غزة يعاين ميين اأو�ساع 
املفرو�ييس  احل�سييار  ب�سبييب  متدهييورة  اقت�سادييية 
عليييه منييذ اثني ع�سيير عامييا، واليوم تييزداد وترة 

هييذا احل�سار يف ظل قطييع رواتب الكثر من الفئات، 
وعدم انتظام رواتب موظفي غزة ورام اهلل.

واأو�سح لبد اأن "غييزة تزداد رقعة خنقها يف انعدام 
ال�سرائييية  القييوة  وبالتييايل  واملداخييل،  املخييارج 
منعدمة يف اأيدي املواطن واملوظف والتاجر والعامل 

وكل من يعي�س داخل ال�سجن الكبر بغزة".

أزمات مترابطة
وحتدثت "الييراأي" اإىل رئي�س جمل�ييس اإدارة �سركة 
اأ�سكمييو العرو�سيية احلاج غييازي م�ستهييى والذي قال 
بييكل و�سييوح: "اإن االأو�سيياع االقت�سادييية يف غييزة 
انتهييت ميين عجليية التفاقم وتدهييورت ب�سييكل فعلي 

دون مبالغة يف ذلك".
واأ�سييار خييالل حديثه اأن عجلة االأزمييات مرتابطة، 
اإذ اإن اأزميية الكهربيياء تعطل عمل امل�سنييع مما يقلل 
عملييية االإنتاج، وقليية االإنتاج تييوؤدي اإىل �سمور يف 
التوزيييع والت�سويق، مما يزيييد من عبء االلتزامات 
التييي يتحملها امل�سنع والتييي ال تكفي ل�سد حاجاته 

واال�ستمرار يف حالة االنتاج الفعلي.

موت الحركة الشرائية
كمييا واأجرت "الراأي" لقاًء مع عدد من التجار الذي 
اأجمعييوا على �سعوبيية االأو�سيياع وتكد�ييس الب�سائع 
اأدى  ممييا  ال�سييوق،  يف  ال�سرائييية  احلركيية  ومييوت 
ببع�سهييم اإىل اإغييالق حمالهييم التجارييية اإىل حييني 
�سييداد ديونه اخلا�سة بب�ساعتييه، او بيعها باأقل من 
تكلفتها الر�سمية لتعوي�س �سيء من العجز ال�سخم.
واأجمييع التجار كذلك على وجييود الب�سائع وامتالء 
املخييازن بهييا، ولكيين دون وجييود للمييال وال�سيوليية 
واحلركيية التجارييية املعهييودة، مما يزيد ميين اإثارة 
التخوفات يف نفو�سهم وانك�سار اجليبة االقت�سادية 
االأ�سا�سييية دون وجود حلول جذرييية تعادل ميزان 
ال�سوق. وتبقييى االأو�ساع االقت�سادييية على حالها، 
اإىل اأن تنفك اإحدى عقد احل�سار امللتفة حلو رقبة 
قطاع غييزة، فكل هييذه االأزمات اأجمعييت على اإبقاء 
غييزة يف الهاوييية حتييى ت�سلييم مييا عليها ممييا يروق 
للمجتمييع الييدويل والييدول االأوربييية والعربية من 

تنازالت على حد �سواء.

األوضاع االقتصادية في غزة تتدحرج نحو الهاوية

كارثٌة اقتصاديٌة بغزة .. 
انقطاع دورة المال وموت الحركة الشرائية


