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شهيد الحقيقة واالبتسامة

ياسر مرتجى  ..صحفي حلق في سماء غزة شهيدًا

غزة -الر�أي _ �آالء النمر
رة يف حدود
متن��ى �أن يحل��ق بد ًال عن طائرته امل�س�ي ّ
�س��ماء مدينة غزة ،لتكن عينه ه��ي من ترى املباين
ال�سكنية وهي نائمة على �شواطئ املدينة املحا�صرة،
فكُت��ب حللمه �أن يتحقق يف غ�ضون �أ�سبوعني ،ليحلق
عالي ًا ب�أجمل من حلمه الذي متنى لو �أنه حتقق.

يا�س��ر مرجتى 30عام��ا� ،شاب �صحفي عم��ل م�صور ًا
يف م�ؤ�س�سة عني ميدي��ا الإعالمية ،اخرتقت ج�سده
امل��درع بال��زي ال�صحفي الذي كت��ب عليه ""Press
ر�صا�ص��ة غ��ادرة ،فكان��ت ه��ذه الطلق��ة كفيل��ة ب�أن
تفتح له �أفق ال�سف��ر الذي حرم من نيله وهو بكامل
حريت��ه يف قط��اع غ��زة .ومل يك��ن يا�س��ر مرجت��ى
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�صحفي�� ًا فح�س��ب ،ب��ل كان �أب�� ًا لطف��ل مل يت��م بع��د
عام�ين من عم��ره ،ليت�سبب االحت�لال بحرمان هذا
الطف��ل م��ن �أن يق��ول كلمة "باب��ا" بعد ه��ذا اليوم،
وكان االن�س��اين وكان ال�صدي��ق وكان اخلل��وق كم��ا
�شه��د ل��ه كل من عرفه .عل��ى بعد  300م��ن ال�سياج
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م�س�يرات الع��ودة .وكم��ا �سيرّ ت��ه
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"جمعة الكوشوك" نذير غضب يزرعه الفلسطيني على الحدود

ثالث سيناريوهات إسرائيلية إلجهاض مسيرات العودة

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

غزة -الر�أي� -آالء النمر
"وح��دة الكو�ش��وك" جم��ع م��ن ال�شب��اب
الفل�سطين��ي املتط��وع �أطل��ق عل��ى نف�س��ه
ه��ذا امل�سم��ى ،للعم��ل بيد واح��دة لإجناح
جمع��ة الغ�ض��ب الت��ي �ستعتل��ي �سمائه��ا
الغي��وم ال�س��وداء ،الأم��ر ال��ذي يقل��ق
اجلان��ب ال�صهي��وين والق��وات املحت�ش��دة
على خطوط التما�س.
وكان الإع�لان ع��ن �إط�لاق وح��دة
الكو�شوك بع��د اجلمعة الأوىل من م�سرية
العودة الكربى ملا فيها من مهام موكلة لكل
من ين�ضم �إليه��ا ،تتمثل بتجميع العجالت
–�إط��ارات ال�سي��ارات -املعطوب��ة م��ن �أي
م��كان ،وحت�صي��ل �أعداده��ا و�إي�صالها �إىل
املناط��ق احلدودي��ة ،وحت��ى و�صولها �إىل
املكان الالزم ،يتم التعام��ل معها وترتيبها
عل��ى ح�سب حاجتهم �إليها وتقريبها جتاه
ال�سلك.
�سحاب �أ�سود ودخان مت�صاعد و�أعمدة من
الدخان ال�ضخم��ة� ،أرادوها الفل�سطينيني
كذل��ك لتعطي��ل ر�ؤي��ة القنا�ص��ة م��ن
ا�سته��داف �أي من الأرواح املحت�شدة داخل
خميمات العودة احلدودية.

وتباين��ت �أراء املعت�صم�ين م��ا ب�ين تولي��ع
الإط��ارات و�إعالنه��ا حالة غ�ض��ب �سلمية
يف وج��ه االحتالل ،وب�ين �آخري��ن ف�ضلوا
تلوينه��ا وخل��ق حي��اة م��ن ن��وع �آخ��ر يف
املناط��ق البعي��دة والت��ي كان��ت ميتة قبل
�إطالق م�سريات العودة الكربى.
فيما علق املحلل ال�سيا�سي فايز �أبو �شمالة
عل��ى ه��ذا التباين ال��ذي ال يف�س��د مل�سرية
الع��ودة طريق�� ًا بقول��ه" ،اترك��وا ال�شباب
يعرب عن نف�س��ه ،اتركوه يطور العمل وفق
الواقع،
واترك��وا م�س�يرة الع��ودة تط��ور قدراتها،
ف�إنه��ا م�سرية ،ت�شق طريقها وفق ت�ضاري�س
املواجهة
اتركوه��ا ،فانتفا�ض��ة الع��ودة ال تري��د
و�صاي��ة ،وال �ضب��ط م�س��ار ،وم��ن �أ�سهم يف
�إ�شع��ال ال�شرارة لي�س م�س���ؤو ًال عن انت�شار
الله��ب� ،إنه��ا الن��ار الت��ي ت�أكل م��ا يقف يف
طريقها،
اتركوه��ا تر�س��م مع��امل الطري��ق ب��كل
عفوية وعنفوان".
وك�ش��ف خالل حديثه ع��ن �إمكانية حتول
م�سمى امل�سرية �إىل انتفا�ضة العودة ،حيث

ق��ال�" :أزع��م �أن م�سرية الع��ودة قد ي�صري
ا�سمه��ا انتفا�ض��ة الع��ودة ،وال�سيم��ا بع��د
�أن تفاعل��ت اجلماه�ير م��ع فك��رة امل�سرية،
واندفع��ت �إىل احلدود بذلك ال�شكل الذي
فاج�أ اجلمي��ع ،لتعرب عن ثورة �شعب ،وعن
غ�ض��ب جمتم��ع بكامل �أطيافه م��ن الو�ضع
ال�سيا�س��ي العام ،ومن و�ضع غ��زة املحا�صر
ب�شكل خا�ص ،لذلك ال ي�صح �أن ن�ضيق على
االنتفا�ض��ة بزم��ن حم��دود ،وال ي�ص��ح �أن
نح�صرها يف مكان".
وتابع �أبو �شمالة �إذا كان النتفا�ضة العودة
�أه��داف �آني��ة تتمث��ل برف��ع احل�ص��ار عن
غزة ،وتوف�ير فر�ص عمل ،ورفع العقوبات
الت��ي تفر�ضه��ا ال�سلط��ة على قط��اع غزة،
ف���إن لالنتفا�ضة �أه��داف �سيا�سي��ة تتمثل
يف حمارب��ة الف�ساد ال�سيا�سي الفل�سطيني،
و�إف�ساد الرتتيب��ات الهادئة والهادفة �إىل
مترير �صفقة القرن.
وتفاع��ل مئ��ات ال�شب��اب الفل�سطين��ي م��ع
�إحي��اء اجلمع��ة الثاني��ة للم�س�يرة ،حيث
من املتوق��ع �أن تت�ضاعف احل�شود الوافدة
كم��ا اجلمع��ة املا�ضي��ة ،فل��م يك��ن الغ��از
وال الر�صا���ص احل��ي يثن��ي املعت�صمني من

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

التقدم �أكرث نحو خميمات العودة.
وت�ص��در و�س��م جمع��ة الكو�ش��وك من�صات
التوا�ص��ل االجتماعي ،حت��ى �أن ال�صحف
واملواق��ع العربي��ة عربت خ�لال مقاالتها
املدون��ة يف �صفحاتها عن جنون اخلطوات
املت�سارع��ة التي يخطط لها الفل�سطينيون
يف �أيام اجلمعة.
يف ذات ال�سي��اق بع��ث من�س��ق �أن�شط��ة
حكومة االحتالل الإ�سرائيلية يف املناطق
الفل�سطيني��ة املحتلة ي��و�آف مردخاي يوم
االربع��اء ،ر�سال��ة منا�ش��دة عاجل��ة �إىل
رئي���س منظم��ة ال�صح��ة العاملي��ة طالبها
فيها بالتدخل الف��وري لوقف "خمططات
متظاه��ري م�س�يرة الع��ودة حل��رق ع�شرة
�آالف �إط��ار مطاط��ي بالق��رب م��ن ال�سياج
الفا�صل يوم اجلمعة املقبل.
وقال��ت �صحيف��ة يديع��وت �أحرون��وت
العربي��ة �إن م�ستوطني غ�لاف قطاع غزة
يعي�شون حالة من القلق والهلع مع اقرتاب
اجلمع��ة الثاني��ة مل�س�يرة الع��ودة الكربى
على حدود قطاع غزة ال�شرقية.
ونقل��ت ال�صحيفة عن م�س�ؤولني يف اجلي�ش
تخوفه��م من "ا�ستغالل ن�شطاء من حما�س

للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

الدخ��ان املتوق��ع نتيج��ة �إح��راق كمي��ات
كب�يرة م��ن الإط��ارات بجان��ب احل��دود
واالقرتاب وو�ضع العبوات �أو �إطالق النار
باجتاه اجلنود الإ�سرائيليني".
وبذل��ك يتحول الن�ش��اط الإلكرتوين �إىل
ن�ش��اط مي��داين خال���ص ،بتح��ول الق��وة
امل�ؤث��رة عل��ى من�ص��ات مواق��ع التوا�ص��ل
االجتماع��ي نح��و العم��ل الفعل��ي عل��ى
احل��دود املنت�ش��رة عل��ى ط��ول احل��دود
الفا�صل��ة ب�ين قط��اع غ��زة والأرا�ض��ي
املحتل��ة ع��ام  ،48بفع��ل �إط�لاق لهي��ب
م�سريات العودة الكربى املمتدة واملتطورة
مع الأيام املقبلة.
وتبق��ى اجلمع��ة الثاني��ة م��ن م�س�يرة
العودة تر�سم مع��امل الطريق القادم ،فلها
�ش�أنه��ا يف حتري��ك اللهي��ب �إىل حيث �شاء
املنتف�ض��ون بعيد ًا عن القرارات ال�سيا�سية
واملجتمعات الدولية.
اجلدي��ر بذك��ره �أن اجلمع��ة الأوىل م��ن
م�سرية العودة كان قد ارتقى �سبعة ع�شرا
�شهي��د ًا ما بني م��زارع وفنان و�ش��اب �أعزل
كان ذنب��ه �أنه تق��دم �صف��وف امل�سرية نحو
احلدود الزائلة.

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com

غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
�شكل��ت م�س�يرات الع��ودة عل��ى احل��دود
م��ع قط��اع غ��زة� ،صدم��ة وحال��ة ارباك
لالحت�لال الإ�سرائيل��ي ،وبالرغ��م م��ن
كافة التهديدات وال�ضغوط التي متار�س
لإيق��اف م�سريات الع��ودة� ،إال �أن ال�شباب
الفل�سطينيني ي�صرون على اال�ستمرار يف
املطالب��ة بحقوه��م دون االك�تراث لتلك
التهدي��دات حت��ى يت��م تلبي��ة حقوقهم
امل�شروع��ة التي تتمث��ل يف احلفاظ على
حق العودة ورفع احل�صار كامال.
ويح��اول االحت�لال الإ�سرائيل��ي ب�شت��ى
�أ�ساليب��ه الت�ضيي��ق عل��ى �أه��ايل قط��اع
غ��زة ،والت�ص��دي مل�س�يرات الع��ودة عل��ى
كاف��ة ح��دود قط��اع غ��زة ،يف حماول��ة
فا�شلة منه لردعها عن حتقيق �أهدافها.

مساعي إلجهاض
المسيرات
وي��رى الكات��ب واملحلل ال�سيا�س��ي ح�سام
الدجن��ي �أن �إ�سرائي��ل لي���س �أمامها �سوى
خيارين ،وه��و �أن متار�س القتل والبط�ش
والتغول �ضد ال�شعب الفل�سطيني ،وتبقى
ب�صورته��ا تلك �أمام العامل خا�صة يف ظل
زي��ادة زخم م�س�يرات الع��ودة� ،أو القبول
والبحث عن حل��ول مل�شاكل الفل�سطينيني
يف قطاع غزة املحا�صر ،و�إعادة االعتبار
للم�ش��روع ال�سيا�س��ي و�إنه��اء ح�صار غزة
وتوفري كافة متطلبات �أهايل القطاع.
وفيما يتعلق بخ�شي��ة �إ�سرائيل من ت�أثري
م�س�يرات الع��ودة بغ��زة عل��ى الأو�ض��اع
بال�ضفة الغربية املحتلة ،يقول الدجني

يف حدي��ث لل��ر�أي ":غ��زة وال�ضفة �شعب
واح��د متما�س��ك ،وال�ضف��ة �ستتح��رك،
ويف ح��ال حت��رك �شباب ال�ضف��ة املحتلة
ف���إن ذل��ك �سيك��ون بداية لرف��ع احل�صار
عن غ��زة ،و�إن�ش��اء مطار ومين��اء بغزة"،
مو�ضح��ا �أن م��ا يحدث من م�س�يرات بغزة
واحتجاج��ات بال�ضف��ة يح��رج الرئي�س
حمم��ود عبا���س ال��ذي رف��ع �شع��ار" ال
لع�سكرة االنتفا�ضة".
ونقلت �صحيفة اخلليج �أون الين �أن م�صر
وال�سعودي��ة ت�سعي��ان لإيق��اف م�س�يرات
الع��ودة عل��ى ح��دود قط��اع غ��زة ،حتى
ل��و كلف ذل��ك �أن تقوم القاه��رة بتقدمي
مب��ادرة حلرك��ة حما�س لفت��ح معرب رفح
ال�بري ب�شكل كام��ل للتخفيف م��ن وط�أة
احل�صار املفرو�ض على �سكان قطاع غزة.
ويف رده عل��ى ذل��ك ،ي�ؤك��د الدجن��ي �أن
االحت�لال الإ�سرائيل��ي ت�ض��رر كثريا من
م�سريات العودة على احلدود ،و�أنه يدفع
ب�أ�صدقاء ال�شعب الفل�سطيني لإنهاء تلك
املع�ضلة ،م�شريا �إىل �أن العنوان اليوم هم
ال�شباب الثائر فهم يقودون املرحلة.
ووفق ما ذكره ف�إن املطلوب انهاء احل�صار
املفرو���ض عل��ى غ��زة من��ذ �أك�ثر من 11
عام��ا ،و�أن تتو�سع غ��زة باجتاه حدودها
وحتقي��ق مطال��ب ال�شع��ب امل�شروع��ة،
والت��ي تتمث��ل يف �إقام��ة مين��اء ومط��ار
وتوفري كافة احتياجاته.

استنزاف لالحتالل
من جهته ي��رى املحلل ال�سيا�سي م�صطفى
ال�ص��واف� ،أنه يف حال ا�ستم��رار م�سريات

الع��ودة على ما هو عليه ،ف���إن االحتالل
�سيوا�صل اعتداءات��ه على الفل�سطينيني
عل��ى ال�شريط احلدودي م��ع قطاع غزة،
مو�ضح��ا �أن ت�ص��رف االحت�لال مرتب��ط
بق��در ما بتح��رك اجلماه�ير يف الداخل
املحتل و�أرا�ضي الـ  48وغزة.
ويق��ول ال�ص��واف يف حدي��ث لل��ر�أي":
االحتالل يت�صرف ب�ش��كل دموي وقاتل،
وه��و ال يف��رق ب�ين حماول��ة تعر�ض��ه
للخطر ال�شديد ،وبني �أن يواجه جمتمعا
�سلمي��ا يطال��ب بحقوق��ه ب�ش��كل �سلمي"،
م�ضيفا ":تبني ذل��ك من خالل ا�ستهداف
ال�صحف��ي يا�س��ر مرجت��ى ،رغم �أن��ه كان
معلوم��ا ل��دى االحتالل ب�أن��ه �صحفي من
خالل درعه الواقي".
وح��ول ت�أث�ير م�س�يرات الع��ودة عل��ى
االحتالل وال�سيناريوه��ات الإ�سرائيلية
للتعام��ل معه��ا ،ي�ؤكد �أن م�س�يرات العودة
�أربك��ت االحت�لال و�أ�صابت��ه بحال��ة من
اال�ستن��زاف الع�سكري ،وخا�صة التخوف
من �إمكانية اقتحام ال�سياج الفا�صل على
احلدود مع قطاع غزة.
"وتلج���أ �إ�سرائي��ل للوالي��ات املتح��دة
الت��ي تلج���أ بدروه��ا ه��ي الأخ��رى لدول
عربي��ة �صديق��ة له��ا م��ن اج��ل املطالبة
بوق��ف م�س�يرات الع��ودة واملواجهات مع
االحتالل" ،يقول ال�صواف.
ويبني املحل��ل ال�سيا�سي �أن الفل�سطينيون
ي�سع��ون للعودة والتحرير وك�سر احل�صار
ورفع��ه ع��ن القط��اع� ،أم��ا ان يك��ون ثمن
وق��ف ذلك احلراك-فت��ح معرب رفح ومن
ث��م حت��دث عملي��ة �إرهابي��ة يف �سين��اء
وم��ن بعدها يت��م اغالق معرب رف��ح ،فهذا

م��ا ال يقبل��ه الفل�سطيني�ين ،منوه��ا �إىل
�أن االحتالل يخ�ش��ى �أن تتحرك ال�ضفة
الغربي��ة مثلما حتركت م�س�يرات العودة
بغزة.

سيناريوهات وتخوفات
ويتف��ق الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي اياد
جرب م��ع �سابقي��ه ،ب���أن �إ�سرائيل حتاول
ب�شت��ى ال�سب��ل �إيق��اف امل�س�يرات ،و�أن
ذل��ك ات�ضح من خ�لال ا�ستخدامها القوة
املفرط��ة يف مواجه��ة املتظاهرين ال ُعزل
على احلدود مع غزة ،مو�ضحا �أنه يف ظل
حالة ال�صمود الفل�سطيني �أمام الت�صدي
الإ�سرائيلي ،بد�أت االخرية يف ا�ستخدام
حلفا�ؤها العرب ليلعبوا دور الو�ساطة.
ويق��ول ج�بر يف حدي��ث لل��ر�أي� ":إن
العر���ض العرب��ي ال��ذي ُق��دم حلما���س
ب�ش���أن وقف امل�س�يرات مقاب��ل فتح املعرب
مل يك��ن اال بطل��ب م��ن االحت�لال ،وهذا
�أح��د �سيناريوه��ات االحت�لال املقبلة يف
التعامل مع م�سريات العودة".
وال ي�ستبع��د ج�بر �أن تق��دم �إ�سرائي��ل
عل��ى تق��دمي بع���ض احلل��ول االن�ساني��ة
واالقت�صادي��ة لغ��زة مقاب��ل وق��ف
امل�س�يرات ،وق��د تك��ون احلل��ول اي�ض ًا من
خ�لال امل�ؤ�س�س��ات الدولي��ة الفاعل��ة يف
غ��زة ولي���س فق��ط ع��ن طري��ق و�سط��اء
عرب.
ويف ال�سي��اق ذات��ه يرى �أن خي��ار احلرب
لي���س م�ستبع��داً ،خا�ص��ة و�أن ا�سرائي��ل
لديه��ا بدائ��ل كث�يرة الفتع��ال �أزمات مع
غ��زة ،وحتوي��ل املواجه��ة م��ن ان�ساني��ة

�سلمي��ة اىل مواجهة م�سلح��ة ،وامل�سلحة
اق��ل حرج�� ًا لإ�سرائي��ل عل��ى امل�ست��وى
الدويل.
وح��ول تخ��وف �إ�سرائي��ل م��ن �إمكاني��ة
انتقال م�سريات الغ�ضب والعودة لل�ضفة،
ي�ضي��ف ج�بر ":م�س�أل��ة ال�ضف��ة ه��ي
االخط��ر بالن�سب��ة لإ�سرائي��ل ،وانتقال
ع��دوى امل�سرية م��ن غ��زة اىل ال�ضفة هو
�سيناري��و مرع��ب لإ�سرائي��ل ولل�سلط��ة
الفل�سطيني��ة لأن فق��دان ال�سلط��ة
لل�سيط��رة عل��ى املظاه��رات يف ال�ضف��ة
�سيجع��ل امل�ستوطن��ات اال�سرائيلي��ة يف
مواجه��ة مبا�ش��رة م��ع الكتل��ة الب�شرية
العربي��ة يف ال�ضف��ة الغربي��ة" ،م�ؤك��دا
�أن املواجه��ة يف ال�ضف��ة متث��ل تهدي��د
حقيق��ي لإ�سرائيل �أكرث م��ن غزة ب�سبب
االحتكاك املبا�شر بني العرب.
وي��ردف قوله ":املواجه��ة �إن حدثت يف
ال�ضفة وهذا وارد �ست�شكل ارهاق حقيقي
للجي���ش اال�سرائيلي لأن نق��اط التما�س
م��ع الع��رب يف ال�ضف��ة كث�يرة ،وبحاجة
لعدد كب�ير من الق��وات وااللي��ات" ،كون
التقدي��رات اال�سرائيلي��ة حتدث��ت ع��ن
خط��ورة ه��ذا االم��ر وح��ذروا من��ه لأنه
ميثل تهديد حقيقي لوجود االحتالل يف
ال�ضف��ة الغربية ،وميك��ن ان يكون نهاية
مل�شروع او�سلو القائم يف ال�ضفة الغربية.
وكان جي���ش االحت�لال الإ�سرائيل��ي قد
ه��دد بق�صف وا�سته��داف مواقع ومقرات
وم�صال��ح حلرك��ة حما�س يف قط��اع غزة
ح��ال ا�ستمرت م�س�يرات الع��ودة الكربى
عند ال�سياج الأمني �شرقي القطاع.

صور
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صور/جانب من مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة /تصوير عطية درويش

بطش االحتالل وانعدام اإلمكانات يُ فعّ الن إنذار
الخطر بمرافق الصحة بغزة
غزة  -الر�أي  -ب�سام العطار
منذ انطالق م�سرية العودة الكربى ال�سلمية
يف  30مار���س�/آذار املا�ض��ي ،والت��ي تطالب
بعودة الالجئ�ين الفل�سطيني�ين �إىل مدنهم
وقراه��م الت��ي هج��روا منه��ا ع��ام ،1948
ازدادت وت�يرة االعت��داءات الإ�سرائيلي��ة
الوح�شي��ة بح��ق �آالف املتظاهري��ن عل��ى
احل��دود ال�شرقي��ة لقط��اع غ��زة خا�ص��ة
�أي��ام اجلمع ،الأم��ر ال��ذي �أدى الرتقاء 30
�شهيدا و�إ�صابة املئات بجراح.
هذا الواق��ع اجلديد جعل م��ن وزارة ال�صحة
يف غ��زة �أن تعلن حال��ة الطوارئ واال�ستنفار،
يف كاف��ة م�ست�شفياته��ا ومراكزه��ا الطبي��ة،
الت��ي تعاين �أ�صال من و�ضع واقع معقد و�صعب
للغاية ب�سبب احل�صار ،ونق�ص حاد يف العديد
من �أ�صناف الأدوية وامل�ستلزمات الطبية.
املتح��دث الر�سم��ي با�س��م وزارة ال�صح��ة يف
غ��زة د� .أ�شرف القدرة� ،ش��دد على �أن وزارة
ال�صح��ة وقب��ل �أن تب��د�أ م�س�يرة الع��ودة
الك�برى �أعلن��ت حال��ة ا�ستنف��ار الق�ص��وى
داخ��ل م�ست�شفياته��ا ومراكزه��ا الطبي��ة،
�إ�ضاف��ة لت�شكيل نقاط طبي��ة ميدانية على
احل��دود ال�شرقية لقطاع غ��زة ،للتعامل مع
التطورات امليدانية.
وقال الق��درة يف ت�ص��رح لوكالة ال��ر�أي� ،إن
وزارة ال�صح��ة ا�ستنزف��ت كمي��ات كبرية من
الأدوي��ة وامل�ستهل��كات الطبي��ة ،خا�ص��ة ما

يتعل��ق ب�أدوي��ة الط��وارئ ،والعناية املكثفة
والعمليات اجلراحية ،بعد ا�ستقبال 2800
جري��ح� ،إ�ضاف��ة ل��ـ� 30شهي��دا حت��ى يومن��ا
هذا.
و�أك��د �أن االحت�لال الإ�سرائيل��ي تعم��د
�إ�صابة املدنيني العزل امل�شاركني يف م�سريات
الع��ودة ،حيث ر�صدت ال��وزارة �إ�صابة 129
مواطن��ا يف الر�أ�س والرقب��ة ،و� 176إ�صابة
يف الأج��زاء العلوي��ة ،و 1027يف املناط��ق
ال�سفلية من اجل�سم.
ه��ذا الواقع حذا ب��وزارة ال�صحة كما يقول
الق��درة� ،أن تطل��ق ن��داءات ا�ستغاثة لكافة
امل�ؤ�س�س��ات الدولي��ة وال�صلي��ب الأحم��ر
ال��دويل ،ومنظم��ة ال�صح��ة العاملي��ة،
والأوت�ش��ا والأونروا ،ل�سرع��ة �إنقاذ الو�ضع
ال�صحف��ي يف قط��اع غ��زة ،وتوري��د مبا�ش��ر
للأدوي��ة اخلا�ص��ة بالط��وارئ ،حتى تتمكن
الطواق��م الطبي��ة م��ن ا�ستكم��ال رحلته��ا
العالجي��ة مع مر�ضى القط��اع ،وامل�صابني يف
م�سرية العودة.
وذك��ر الق��درة �أن هن��اك  54%م��ن مر�ضى
قط��اع غ��زة يحرم��ون م��ن ال�سف��ر لتلق��ي
العالج خارج قطاع غزة ،ب�سبب الإجراءات
العن�صري��ة الغ�ير م�بررة والت��ي تتبعه��ا
�سلط��ات االحتالل بحجج �أمني��ة واهية ،ما
يعي��ق و�ص��ول ه���ؤالء املر�ض��ى �إىل الداخل
املحت��ل يف الوق��ت املنا�س��ب� ،إ�ضافة لإغالق

معرب رفح ب�شكل �شبه دائم ،ما يفاقم الو�ضع
ال�صحي للعديد من املر�ضى الذين ينتظرون
اخل��روج الآم��ن للم�ست�شفي��ات التخ�ص�صية
خارج غزة.
مدير ق�سم اال�ستقبال والطوارئ يف م�ست�شفى
ال�شف��اء بغ��زة د� .أمي��ن ال�سحب��اين �أو�ض��ح
لوكال��ة ال��ر�أي� ،أن م�ست�شفيات وزارة ال�صحة
ا�ستقبلت يف اجلمع��ة الأوىل والثانية مل�سرية
الع��ودة الك�برى ،ما يزيد ع��ن � 2600إ�صابة
م��ا يزي��د ع��ن الق��درة اال�ستيعابي��ة ل��دى
م�ست�شفيات قطاع غزة �أ�ضعاف م�ضاعفة.
فم�ست�شف��ى ال�شف��اء لوح��ده ا�ستقب��ل 470
�إ�صاب��ة يف اجلمع��ة الأوىل والثاني��ة
للم�س�يرة� ،أي م��ا ي�ش��كل � 15ضعف��ا ،مقارنة
بالق��درة اال�ستيعابي��ة الطبيعي��ة لق�س��م
اال�ستقب��ال والط��وارئ ،ال��ذي يح��وي 20
�سريرا فقط.
و�أثن��ى ال�سحب��اين باجله��ود احلثيث��ة
واال�ستثنائي��ة للطواق��م الطبي��ة الت��ي
جنحت يف ال�سيطرة والتعامل مع هذا العدد
الكب�ير ج��دا ،والعم��ل عل��ى �إنق��اذ وع�لاج
العدي��د م��ن احل��االت امل�صابة الت��ي و�صلت
للمجمع يف ظل �شح كبري يف الإمكانيات.
و�أك��د ال�سحب��اين �أن م�ست�شفيات قطاع غزة
�أطلق��ت م��رارا ن��داءات ا�ستغاث��ة للجه��ات
املعني��ة لتق��دمي الع��ون ،يف ظ��ل النق���ص
ال�شدي��د يف العدي��د م��ن �أ�صن��اف الأدوي��ة

وامل�ستلزمات واملحاليل الطبية.
وبني �أن الطواقم الطبي��ة تعاملت مع مئات
الإ�صاب��ات التي حتت��اج لعملي��ات جراحية
عاجلة ،خا�صة يف ظل ما تعانيه م�ست�شفيات
القط��اع من نق�ص حاد يف الأدوية ،ما يعادل
� 45%أ�صب��ح ر�صيده��ا �صفر الآن ،و28%
من امل�ستلزمات الطبية �أ�صبح ر�صديها �صفر،
و % 60م��ن �أنواع املحالي��ل املخربية �أ�صبح
�أي�ضا ر�صيدها �صفر.
وحت��دث مدي��ر ع��ام ال�صيدلة بال��وزارة د.
منري الرب�ش ،عن واقع دوائي �صعب وخطري
تعي�ش��ه وزارة ال�صحة من��ذ �سنوات احل�صار
ال�سابق��ة وحت��ى يومن��ا ه��ذا ،خا�ص��ة �أن
عملي��ة توري��د الأدوي��ة وغريه��ا يف حال��ة
تذب��ب تتب��ع للحال��ة املزاجي��ة ال�سيا�سي��ة
ل��دى وزارة ال�صح��ة الت��ي تتب��ع حكوم��ة
الوفاق الوطني يف رام اهلل.
وق��ال يف �سي��اق حديث��ه ل��ـ" ال��ر�أي"� ،إن
ا�ستم��رار تواف��د الأع��داد الكب�يرة م��ن
ال�شه��داء واجلرح��ى ي�ش��كل حتدي��ا كب�يرا
للطواق��م الطبي��ة ،حي��ث ت�ستن��زف تل��ك
احل��االت كمي��ات هائل��ة م��ن الأدوي��ة
وامل�ستلزم��ات الطبية يف الأق�س��ام املختلفة
بامل�ست�شفيات.
و�أو�ض��ح �أن  47%م��ن الأدوي��ة مفق��ودة
ل��دى وزارة ال�صح��ة ،منه��ا �أدوي��ة خا�ص��ة
بالعملي��ات اجلراحي��ة ومثبت��ات العظ��ام،

ما ي�صعب م��ن كيفية التعامل م��ع الأحداث
ال�ضخمة من م�صابي م�سرية العودة الكربى،
حي��ث مت ا�سته�لاك �أك�ثر م��ن  20%م��ن
امل�ض��ادات احليوي��ة ،و 15%م��ن �أدوي��ة
التخدي��ر ،كزي��ادة يف عملي��ة ال�ص��رف
ال�شهري��ة لدى الوزارة الت��ي تعاين نق�صا يف
العديد من هذه الأ�صناف املهمة.
وذك��ر �أن وزارة ال�صح��ة تع��اين م��ن �أزم��ة
مركب��ة ومعق��دة مل ي�سبق له��ا مثيل يف ظل
تطور الأح��داث امليدانية ،يف ظل انتظار ما
يتم توري��ده من كميات حمدودة من خمازن
الوزارة يف ال�ضفة الغربية.
و�أكد الرب�ش �أن هناك قرارا �سيا�سيا يف الآونة
الأخرية يق�ضي بوقف ت�سيري �أي قوافل طبية
اىل غ��زة م��ن قب��ل احلكوم��ة ،م��ا يزي��د م��ن
خط��ورة الواق��ع ال�صح��ي ،وتفاق��م الأزمة يف
غ��زة ،م�ضيفا �أن ا�ستجاب��ة امل�ؤ�س�سات الدولية
لهذه االحتياجات والنداءات متوا�ضعة جدا،
مقارنة مبا يجري الآن.
الرب���ش وج��ه منا�ش��دة عاجل��ة لكاف��ة
امل�ؤ�س�سات احلقوقي��ة والإن�سانية واملجتمع
ال��دويل بتدارك املوقف ،و�ض��رورة ال�ضغط
عل��ى �صن��اع الق��رار يف رام اهلل التخ��اذ
خطوات �سريعة لتوريد ما يحتاجه القطاع
ال�صح��ي ،حم��ذرا من ح��دوث كارثة �صحية
يف ح��ال مل يت��م �إنق��اذ املوق��ف يف املوع��د
املنا�سب.

أخبار
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اإلعالم واألسرى تنهيان استعداداتهما إلحياء يوم األسير

غزة -الر�أي
�أمت��ت وزارتا الإعالم والأ�س��رى يف قطاع غزة
كاف��ة االج��راءات الالزم��ة لإقام��ة فعاليات
يوم الأ�س�ير الفل�سطيني والت��ي �ستنطلق يف الـ
 17من ال�شهر اجلاري.
و�أك��د وكيل وزارة الأ�سرى بهاء املدهون خالل
برنام��ج "لق��اء م��ع م�س���ؤول" ال��ذي تنظم��ه
وزارة الإع�لام� ،أن � 6500أ�س�ير فل�سطين��ي
يقبعون يف �سجون االحتالل بينهم � 510أ�سري
حمكوم بامل�ؤبد ووجود  62ا�سرية و 350طفل
و 1120معتق��ل �إداري وجميعه��م يعان��ون من
ظروف اعتقال �صعبة وتع�سفية.
وذك��ر �أن وزارة الأ�س��رى �أطلق��ت فعالي��ات
ي��وم الأ�س�ير للعام احل��ايل �أمام من��زل الأ�سري
حمم��د �أب��و غ��ايل م��ن مدين��ة خانيون���س
وال��ذي ه��و معتقل من��ذ  18ع��ام للت�أكيد على
رمزي��ة و�أهمي��ة العمل م��ن �أجل االف��راج عن
�أ�صحاب الأح��كام وامل�ؤبدات العالية والأ�سرى
القدامى.
و�أ�ض��اف املده��ون �أن فعالي��ات ي��وم الأ�س�ير

تنوعت ه��ذا العام وف��ق برنامج وطن��ي �شامل
و�إقام��ة برام��ج فرعي��ة خا�ص��ة بامل�ؤ�س�س��ات
واجلمعي��ات العامل��ة يف جم��ال الأ�س��رى،
حي��ث �أقيم��ت ع��دة فعالي��ات داخ��ل خي��ام
م�س�يرة العودة الك�برى ،و�أن جل�س��ة للمجل�س
الت�شريع��ي �ستق��ام ملناق�ش��ة او�ض��اع الأ�س��رى
داخل �سجون االحت�لال ،و�أن فعاليات �ستعقد
خ��ارج فل�سطني مت التن�سي��ق لها ما بني الوزارة
وم�ؤ�س�س��ات وجمموع��ات يف بريطانيا و�أمريكا
الالتيني��ة وغريها لإحياء ذك��رى يوم الأ�سري
الفل�سطيني.
ودع��ا �إىل ت�سمي��ة اجلمع��ة القادم��ة يف
خميم��ات الع��ودة با�س��م "جمع��ة ال�شه��داء
والأ�س��رى" لتفعي��ل ق�ضي��ة الأ�س��رى �إعالمي�� ًا
ودولي�� ًا وت�سلي��ط ال�ض��وء عليه��ا لإنقاذهم من
الظلم واالجراءات التع�سفية بحقهم من قبل
االحت�لال اال�سرائيل��ي ،وتبن��ى برنام��ج عمل
وطني متوا�صل ي ُبق��ى ق�ضية الأ�سرى حا�ضرة
يف كل امليادين.
كم��ا ونا�ش��د االمم املتح��دة وال��دول املوقع��ة

قرية بيار عدس المهجرة
قضاء يافا
وه��ي جم��ع بئ��ر ،وعد���س :ن��وع م��ن البقولي��ات،
الغني��ة باحلدي��د ،وه��و طع��ام �شعب��ي منت�ش��ر يف
فل�سطني ،خا�صة يف ف�صل ال�شتاء.
ولع��ل ا�س��م القري��ة ي�ش�ير �إىل ُحف��ر التخزي��ن
اجلوفي��ة ،التي ُوجدت فيها ،والتي كانت تُ�ستعمل
لتخزي��ن العد�س .وت�شب��ه هذه احلفر �آب��ار املياه
اجلوفي��ة القليلة الغ��ور ،تطل��ى جدرانها بالطني
وال�شّ ي��د ،لت�صبح مانعة للرطوب��ة ،وتغلق فوهتها
�إغالق�� ًا حمكم�� ًا لعزله��ا ع��ن اله��واء ،وت�ستخ��دم
كمخ��زن للحب��وب طيل��ة الع��ام� ،أي حت��ى مو�س��م
احل�ص��اد الت��ايل .ويب��دو �أن ه��ذه القري��ة كان��ت
ت�شتهر بزراع��ة العد�س ،الذي كان يخزّ ن يف هذه
احلفر ،ورمبا من هنا جاءت الت�سمية.
ويقول احد املعمرين من قلقيلية �أن �سبب تخزين
احلبوب حتت الأر�ض يف العهد الرتكي ،كان لغر�ض
�إخف��اء احلبوب عن عي��ون ال�سلط��ات العثمانية،
الذين كان��وا يجوبون الق��رى لتح�صيل ال�ضرائب
م��ن الفالحني عل��ى حما�صيلهم الزراعي��ة ،والتي
كانت ت�صل �إىل �أكرث من ثلث املح�صول.
و ُيرج��ع البع���ض الت�سمي��ة �إىل وج��ود ق�بر احد
�أولي��اء اهلل ال�صاحلني يف القرية ،وهو قرب الويل
“ابو العد�س” ،ورمبا جمعت الت�سمية بني ا�شتهار
هذه القري��ة بزراعة العد���س وتخزينه يف حفر
حت��ت الأر�ض ،ووج��ود قرب الويل اب��و العد�س يف
القرية!
تقع هذه القرية �إىل الغرب من جلجولية ،و�شرق
م�ستعمرة (جمدئي��ل) ،وجنوب قرية كفر �سابا،
و�شمال �شرق يافا ،وجنوب غرب قلقيلية .ون�ش�أت
القري��ة فوق رقعة منب�سطة م��ن ال�سهل ال�ساحلي
االو�سط ،ال يتجاوز ارتفاعها يف املتو�سط خم�سني
م�ترا ع��ن �سط��ح البحر ،حي��ث متي��ل الأر�ض �إىل
االنحدار تدريجي ًا نحو اجلنوب الغربي ،وحتيط
ب�أرا�ض��ي بي��ار عد���س �أرا�ض��ي جلجولي��ة وكف��ر
�ساب��ا وقلقيلي��ة ،واحل�ص��ون اليهودي��ة .وكان��ت
بع���ض الط��رق الفرعية ت�صلها بالق��رى املجاورة،
والطريق املعبدة غري بعي��دة عن القرية .وكانت
القرية تابعة لق�ضاء يافا.

عل��ى اتفاقي��ات جيني��ف بت�شكي��ل جلن��ة
تق�ص��ي حقائ��ق دولي��ة لالط�لاع عل��ى
الظ��روف واالج��راءات التي يعي�شه��ا الأ�سرى
الفل�سطينيني داخل ال�سج��ون وتقدم نتائجها
ملحكمة اجلنايات الدولي��ة باعتبارها جرائم
حرب بحق الأ�سرى.
م��ن جانب��ه ،حت��دث م�س���ؤول وزارة الإع�لام
ورئي���س املكت��ب الإعالم��ي احلكوم��ي بغ��زة
�سالم��ة معروف �أن وزارة الإعالم تنظم �سنوي ًا
موج��ة �إذاعي��ة مفتوح��ة لإحياء ذك��رى يوم
الأ�س�ير الفل�سطين��ي ،م�ش�ير ًا �إىل �أن ال��وزارة
ه��ذا الع��ام �ستنظ��م موج��ة ب��ث مفتوح��ة
جت��وب العامل مع املئات م��ن الإذاعات املحلية
والعربي��ة والدولي��ة لدع��م ق�ضي��ة الأ�س��رى
الت��ي حتت��اج �إىل جه��د �إعالم��ي كب�ير يف نقل
معاناتهم داخل �سجون االحتالل.
و�أو�ض��ح مع��روف �أن التن�سي��ق ملوج��ه الب��ث
املفتوح��ة والتي حتمل ا�س��م "احلرية لأ�سرى
فل�سط�ين" مت بالتعاون والتن�سي��ق مع الأ�سرى
داخل ال�سجون واحلديث عن املقدمة املوحدة

واملح��اور الت��ي �ستناق���ش �أو�ض��اع الأ�س��رى يف
ذكرى ي��وم الأ�سري والت��ي �ستب��د�أ فعاليتها من
م�س��اء
ال�ساع��ة � 10صباح�� ًا حت��ى الرابع��ة
ً
مب�شاركة �إعالمية و�إذاعية وا�سعة.
و�أ�ش��ار �إىل �أن املوج��ة املفتوح��ة املوح��دة
�ست�شم��ل كافة الإذاعة املحلي��ة يف قطاع غزة
و� 6إذاعات من ال�ضفة املحتلة و� 11إذاعة من
دول عربية و� 5إذاعات من ا�سالمية و�أجنبية،
مبين��ا �أن ال��وزارة �أر�سل��ت خماطب��ة ر�سمي��ة
الحتاد الإذاع��ات والتلفزيون الإ�سالمي ،ومت
التعمي��م م��ن قب��ل رئي���س االحت��اد عل��ى 90
م�ؤ�س�س��ة �إعالمي��ة ملواكب��ة املوج��ة الإذاعية
املفتوح��ة يف ذك��رى ي��وم الأ�س�ير الفل�سطيني
وتغطيته��ا وتناوله��ا يف الو�سائ��ل الإعالمي��ة
املتنوعة.
ون��وه مع��روف �إىل �أن ق�ضي��ة موج��ة الأ�سرى
املفتوح��ة الق��ت نقل��ة نوعي��ة وفري��دة م��ن
وزارة الإع�لام من ناحي��ة الرتتيب والتنظيم
الإعالم��ي على م�ستوى حمل��ي وعربي ودويل،
واالهتمام به��ا وبتغطيتها ب�ش��كل كبري ،داعي ًا
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و�سائ��ل الإع�لام للرتكي��ز عل��ى فعالي��ة ي��وم
الأ�س�ير وتغطي��ة فعاليت��ه ،ونق��ل معاناته��م
وذويهم للعامل ب�أكمله.
و�أ�ض��اف �أن املوج��ة �سرتك��ز عل��ى  14عن��وان
وحم��ور ويتمث��ل يف واق��ع احلرك��ة الأ�س�يرة
واحلال��ة املعي�شي��ة داخ��ل ال�سج��ون وظروف
اعتقاله��م ال�صعبة ،واالهم��ال الطبي والعزل
االنف��رادي والأ�س��رى الأطف��ال وحرم��ان
الأ�س��رى م��ن زب��ارة ذويه��م له��م وحرمانه من
�إكم��ال م�سريته��م التعليم��ة داخ��ل ال�سج��ون
والإبعاد الق�سري للأ�سرى.
وب�ين معروف �أن ال��وزارة بالتع��اون والتن�سيق
م��ع وزارة الأ�س��رى �ستتطل��ق حمل��ة تغري��د
يف ذك��رى ي��وم الأ�س�ير و�سيت��م التغري��د عل��ى
و�سم�ين باللغت�ين العربي��ة واالجنليزي��ة من
خ�لال التن�سي��ق م��ع جمموع��ة م��ن الن�شطاء
على امل�ست��وى املحلي والعرب��ي والدويل ،ونقل
�ص��وت ور�سال��ة الأ�سرى من خ�لال اح�صائيات
وانفوجرافي��ك خا���ص بالأ�س��رى ومعاناته��م
داخل �سجون االحتالل.

إعداد  /فلسطين عبد الكريم :

وامت��دت القرية فوق رقع��ة م�ساحتها  14دومن ًا،
وكان��ت تت�ألف من مب��ان �سكنية مندجمة ،تتجمع
بع�ضه��ا ق��رب بع���ض ،ومل يك��ن ع��دد بيوته��ا عام
1931م يتج��اوز  28بيت�� ًا ،لك��ن عدده��ا زاد يف
�أواخر عهد االنتداب �إىل قرابة  50بيت ًا.
وق��د بلغ ع��دد �س��كان القري��ة يف ع��ام 1922م-
 87ن�سم��ة ،وع��ام 1931م 161 -ن�سم��ة ،وعام
1945م 300 -ن�سم��ة ،وع��ام  1948بل��غ
ع��دد ال�س��كان  348ن�سم��ة .ووفق��ا لتقدي��رات
�إح�ص��اءات ع��ام 1998م ،كان ع��دد الالجئ�ين
م��ن القري��ة  2137ن�سم��ة .ام��ا م�ساح��ة �أرا�ضي
القري��ة فكان��ت نح��و  5492دومنا ،منه��ا 5308

دومن �أرا���ض زراعي��ة .وا�شته��رت القري��ة بوفرة
حما�صيله��ا وخرياته��ا يف �أر�ض �سهلي��ة ذات تربة
خ�صب��ة ت�صل��ح ملختلف �أن��واع املزروع��ات ،فكانت
ت��زرع فيها اخل�ض��راوات واحلم�ضي��ات واملحا�صيل
احلقلي��ة .وغر�س��ت احلم�ضي��ات وغريه��ا م��ن
اال�شجار املثمرة يف  1604دومن ،وزرعت احلبوب
والبق��ول يف  3416دومن ،ف� ً
ض�لا ع��ن م�ساح��ات
االرا�ضي التي كان��ت تزرع باخل�ضراوات والبطيخ
وال�شم��ام والذرة والبطاطا والعن��ب واملوز والتني
والنخي��ل ،وحتى الف�ستق احللب��ي ،زرع فيها وكان
م��ن �أجود الأن��واع .كم��ا كان��وا يرب��ون الدواجن
والأغن��ام والأبق��ار -البلدي��ة والهولندي��ة.

وكان يُ�ص��دّ ر م��ا يفي���ض ع��ن
حاج��ة القري��ة �إىل ياف��ا
وقلقيلية ،وجلجولية.
وكان��ت تهطل عل��ى القرية كمية
كافي��ة م��ن الأمط��ار ال�شتوي��ة،
وتتواف��ر حوله��ا مي��اه الآب��ار
االرتوازية �أو �آبار اجلمع العميقة،
وكان ثم��ة بقاي��ا بن��اء روم��اين –
بيزنط��ي ،عل��ى اجلانب�ين
ال�شم��ايل وال�شم��ايل
الغربي من القرية.
تهجري اه��ل القرية :بعد
�ص��دور ق��رار التق�سي��م يف
ع��ام 1947م� ،شاع��ت ب�ين اه��ل القري��ة مظاهر
الرع��ب والذعر نتيجة �أعم��ال القتل ،التي كانت
تق��وم بها املنظم��ات ال�صهيونية ،مم��ا دفعهم نحو
الهج��رة والرحي��ل عنها ،واحتلها اليه��ود بتاريخ
1948/4/12م
و�ضاع��ت الب�لاد وت�شتت العب��اد ،وهاج��ر معظم
�أهله��ا اىل قلقيلي��ة ،وبع�ضهم اق��ام يف جلجولية
وقري��ة بي��ت ام�ين ،وكفر ثل��ث ،وخمي��م بالطة،
وخميم طولكرم ،وطوبا�س ،وعمان ،واربد.
ويف �أوائل حزيران عام 1948م ،وبعد �أ�سبوعني
م��ن �إعالن قي��ام دول��ة �إ�سرائيل ،ق��رر ال�صندوق
القومي اليهودي (الكرين كييمت) تدمري القرية،
ذل��ك �أن الق��ادة الإ�سرائيلي�ين �صمم��وا عل��ى ان
املنطق��ة ال�ساحلي��ة ،والوقع��ة ب�ين ت��ل �أبي��ب
واخل�ضرية يجب �أن ت�شكل قلب الدولة اليهودية،
وبالت��ايل يج��ب �أن تكون خالية م��ن العرب .ويف
ي��وم 1948/6/16م �سج��ل رئي���س احلكوم��ة
الإ�سرائيلي��ة دافي��د بن غوري��ون يف يومياته� ،أن
بيار عد�س �سويت بالأر�ض.
ويف ع��ام 1950م �أقام��ت �سلط��ات االحت�لال
الإ�سرائيل��ي م�ستعم��رة “عدني��م” عل��ى �أرا�ض��ي
القري��ة� ،إىل اجلن��وب الغربي م��ن موقعها ،وبعد
عام �أقيم��ت على �أرا�ضي القري��ة �أي�ضا م�ستعمرة
“�إيلي�شماع” ،وهي �أقرب اىل موقعها من عدنيم.

عاما على مجزرة دير ياسين
ً 70
غزة -الر�أي
حلت يوم الي��وم االثنني املا�ضي
الذك��رى الـ�سبع��ون ملج��زرة دير
يا�س�ين ،الت��ي راح �ضحيته��ا عدد
كب�ير م��ن �أه��ايل القري��ة ،عقب
الهجوم الذي نفذته اجلماعتان
الإرهابيت��ان
ال�صهيونيت��ان
"�آرغون" و"�شترين".
و�أ�سفرت املجزرة التي نُفذت يوم
التا�س��ع م��ن ني�س��ان  ،1948عن
ا�ست�شهاد م��ا بني � 250إىل 360
فل�سطينيا ،قُ تلوا بدم بارد ،حيث
قام��ت اجلماع��ات ال�صهيوني��ة
با�سته��داف القري��ة الواقع��ة
غ��رب مدين��ة القد���س املحتل��ة،
متوقع��ة �أن يق��وم �أهايل القرية
البالغ عددهم نحو  750ن�سمة،
يف ذل��ك الوق��ت بالف��رار منه��ا،
خوفا على حياته��م ،ليت�س ّنى لها
اال�ستيالء عليها.
ووف��ق �شه��ادات الناج�ين م��ن

املذبحة ف���إن الهج��وم الإرهابي
عل��ى دي��ر يا�س�ين ب��د�أ قراب��ة
ال�ساع��ة الثالث��ة فج��راً ،لك��ن
ال�صهاين��ة يف حين��ه تفاج���أوا
بن�يران الأه��ايل التي مل تكن يف
احل�سب��ان و�سق��ط م��ن اليه��ود 4
قتلى وما ال يقل عن  32جريحا.
وبعد ذلك طلبت هذه الع�صابات
امل�ساعدة من قي��ادة "الهاغاناة"
يف القد���س وج��اءت التعزيزات،
ومت ّكن��وا من ا�ستع��ادة جرحاهم
وفت��ح نريان الأ�سلح��ة الر�شا�شة
والثقيل��ة عل��ى الأه��ايل دون
متيي��ز ب�ين رج��ل �أو طف��ل �أو
امر�أة.
وكم��ا يق��ول الكات��ب الفرن�س��ي
باتري��ك مري�سييون عن تفا�صيل
ه��ذه املج��زرة�" :إن املهاجم�ين
مل يخو�ض��وا مث��ل تل��ك املع��ارك
م��ن قب��ل ،فق��د كان م��ن الأي�سر
له��م �إلق��اء القناب��ل يف و�س��ط

الأ�س��واق املزدحمة عن مهاجمة
قري��ة تداف��ع عن نف�سه��ا ،لذلك
مل ي�ستطيع��وا التق��دم �أمام هذا
القتال العنيف".
وق��د ا�ستع��ان الإرهابي��ون
بدع��م م��ن ق��وات "البامل��اخ" يف
�أح��د املع�سك��رات بالق��رب م��ن
القد���س ،حيث قام��ت من جانبها
بق�ص��ف دي��ر يا�س�ين مبداف��ع
الهاون لت�سهي��ل مهمة الع�صابات
املهاجمة.
وم��ع حل��ول الظه�يرة �أ�صبح��ت
القري��ة خالي��ة متام�� ًا م��ن
�أي مقاوم��ة ،فق��ررت ق��وات
و"�شت�يرن"
"الآرغ��ون"
(واحلديث للفرن�سي مري�سييون)
"ا�ستخ��دام الأ�سل��وب الوحي��د
ال��ذي يعرفون��ه جي��داً ،وه��و
الديناميت ،وهكذا ا�ستولوا على
القري��ة ع��ن طري��ق تفجريه��ا
بيت�� ًا بيتاً" .ووف��ق روايات �شهود

عي��ان ،ف���إن املهاجم�ين اليه��ود،
�أوقفوا الع�ش��رات من �أهايل دير
يا�س�ين �إىل اجل��دران و�أطلق��وا
الن��ار عليهم ،و�أن ه��ذه العنا�صر
املتطرف��ة مل تكت��ف ب�إراق��ة
الدم��اء ،ب��ل �أخ��ذت ع��دد ًا م��ن
الأه��ايل الأحي��اء بال�سي��ارات
وا�ستعر�ضوه��م يف �ش��وارع
احل��ارات الت��ي ا�ستول��وا عليه��ا
يف القد���س م��ن ذي قب��ل و�س��ط
هتافات عن�صرية حاقدة.
ال
وكان��ت جمزرة دير يا�سني عام ً
م�ؤث��ر ًا يف الهج��رة الفل�سطينية
�إىل مناط��ق �أُخرى م��ن فل�سطني
�أو البل��دان العربي��ة املج��اورة،
مل��ا �سببت��ه م��ن حالة رع��ب عند
املدني�ين ،ولعلّه��ا ال�شَّ ع��رة الت��ي
ق�صم��ت ظه��ر البع�ير يف �إ�شع��ال
احلرب العربية الإ�سرائيلية يف
عام .1948
ويف �صيف عام  ،1949ا�ستوطنت

مئ��ات العائ�لات م��ن املهاجري��ن
اليهود ق��رب قرية دي��ر يا�سني،
و�أطل��ق على امل�ستعمرة اجلديدة
ا�سم 'جفعات �ش��ا�ؤول بت' تيمنا
مب�ستعم��رة 'جفع��ات �ش��ا�ؤول'
القدمي��ة الت��ي �أن�شئ��ت ع��ام
 ،1906وال ت��زال القري��ة �إىل
يومن��ا ه��ذا قائم��ة يف معظمه��ا،
و�ضم��ت �إىل م�ست�شفى الأمرا�ض
ُ
العقلي��ة ال��ذي �أن�ش��ئ يف موق��ع
القري��ة ،وت�ستعمل بع�ض املنازل
الت��ي تقع خ��ارج ح��دود �أرا�ضي
امل�ست�شف��ى ،لأغرا���ض �سكنية �أو
جتاري��ة ،وثم��ة خ��ارج ال�سي��اج
�أ�شج��ار اخل��روب والل��وز� ،أم��ا
مقربة القرية القدمية ،الواقعة
�ش��رق املوق��ع ،فق��د اكت�سحته��ا
�أنقا�ض الطري��ق الدائرية التي
ُ�ش ّق��ت ح��ول القري��ة ،وم��ا زالت
�شج��رة �س��رو با�سق��ة وحي��دة
قائمة و�سط املقربة حتى اليوم.
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مختصون :مسيرة العودة نجحت بإعادة القضية للصدارة

غزة-الر�أي-ب�سام العطار
�أجم��ع خمت�صون �شاركوا يف ندوة �سيا�سية نظمتها
وزارة الإع�لام بغزة وبالتعاون م��ع منتدى الأمة
بعن��وان" م�س�يرة الع��ودة الك�برى وتداعياته��ا"،
م�س��اء اليوم الثالثاء ،على �ض��رورة توحيد كافة
اجلهود قياديا وف�صائيليا و�شعبيا ،لإجناح م�سرية
الع��ودة الك�برى ،والوقوف يف وج��ه كل امل�ؤامرات
التي حتاك �ضبط الق�ضية الفل�سطينية برمتها.
وق��ال القي��ادي يف حركة فتح التي��ار الإ�صالحي،
�أ�شرف جمعة�" ،إن م�سرية العودة التي رفع خاللها
العل��م الفل�سطين��ي م��ن اجلمي��ع دون ا�ستثن��اء،
�أعط��ت �ص��ورة جدي��دة لل��كل الفل�سطين��ي �أم��ام
الع��امل" ،مبينا �أن ي��وم اجلمعة املقبل يجب يرفع
فيه العلم الفل�سطيني يف كل �أماكن تواجد ال�شعب
الفل�سطيني.
ودع��ا الهيئ��ة الوطني��ة �أن ت�ش��كل حزام��ا �شعبيا
على احل��دود ال�شرقية ملن��ع املتظاهرين الو�صول
لنقط��ة ال�صف��ر م��ع االحت�لال حفاظ�� ًا عل��ى
�أرواحهم.
و�ش��دد عل��ى وج��وب تكثي��ف اجله��ود الإعالمية
العربي��ة والدولي��ة ،ونقل الرواي��ة الفل�سطينية
ب��كل مهني��ة وم�صداقية ،وك�شف ك��ذب االحتالل
باعتبار �أن " االعالم هو �صوت احلقيقة".
ب��دوره �أ�ش��اد م�س�ؤول وزارة الإع�لام بغزة �سالمة
مع��روف بال�صحف��ي الفل�سطين��ي وم��ا يقدم��ه من
ثم��ن يف ك�شف احلقيقة ،ليتع��دى ذلك جناحه يف

�إرباك و�إ�ضعاف الرواية الإ�سرائيلية.
وق��ال "�إن م�س�يرة الع��ودة واحل��راك ال��ذي
ح�ص��ل ،ا�ستطاع��ت �أن تعي��د وبكل ق��وة الق�ضية
الفل�سطيني��ة اىل ال�صدارة من جديد ،م�ضيفا �أنه
ومن��ذ انطالقتها يوم اجلمعة احل��ادي والثالثني
م��ن مار���س املا�ض��ي واىل يومن��ا ه��ذا ،جنح��ت يف
حتقيق العدي��د من �أهدافها ،وك�ش��ف كذب وزيف
االحت�لال ،ودعايات��ه الكاذب��ة حت��ى قب��ل �أن
تنطلق ،وهذا ح�صل بفعل اجلهود املوحدة لأبناء
ال�شعب الفل�سطيني بكافة �أطره وف�صائله".
القيادي يف حركة اجلهاد الإ�سالمي �أحمد املدلل،
�أك��د �أن م�س�يرة العودة ج��اءت يف حلظة م�صريية
م��ن تاري��خ ال�شع��ب الفل�سطين��ي وق�ضيت��ه� ،سيما
م��ع و�ضع عرب��ي م���أزوم مل يعد له قيم��ه يف هذه
املرحلة احل�سا�سة.
و�أ�ش��اد بنج��اح ه��ذه امل�س�يرات يف بق��اء ال�شع��ب
الفل�سطين��ي حي��ا مدافع��ا ع��ن ق�ضيت��ه ،والت��ي
وجه��ت طلق��ة قوي��ة ل�ص��در االحت�لال والعودة
مبربع الق�ضية اىل ال�صدارة.
واعت�بر املدل��ل �أن ه��ذه اخلط��وة الب��د ان تك��ون
جامع��ة للكل الفل�سطيني ،وال�سم��اح لأهل ال�ضفة
ملث��ل ه��ذا احل��راك عل��ى ح��دود امل�ستوطن��ات،
باعتب��ار �أن��ه حراك �سلم��ي يطال��ب بتنفيذ قرار
 194الأمم��ي ،مبينا ان هذا هو مطلب الرئي�س
الفل�سطين��ي ،مت�سائ�لا� :أي��ن الرئي���س الي��وم من
قراره والدعم الرئا�سي لهذه امل�سريات؟.

وق��ال "�إن ه��ذا احل��راك ك�ش��ف وج��ه االج��رام
اال�سرائيل��ي ال��ذي يقت��ل الن�س��اء والأطف��ال
وال�صحفي�ين وال�شب��اب" داعي��ا لتح��رك ال��كل
الفل�سطين��ي لي�ص��ل �إىل ذروت��ه يف  15مايو ليكن
يوم العودة بحق .
وتاب��ع املدل��ل "�إن ه��ذه امل�س�يرات تك�ش��ف ع��دم
م�صداقي��ة املجتمع الدويل وعج��ز جمل�س االمن
م��ن اتخ��اذ �أي ق��رار �ض��د االحت�لال او تطبي��ق
اخلي��ارات الت��ي تدع��و اىل م�سان��دة ال�شع��ب
الفل�سطيني للمواجهة ال�سلمية".
وثم��ن ع�ض��و املجل���س الوطن��ي الفل�سطين��ي فايز
�أبو�شمال��ة خ�لال مداخلت��ه بعق��د ه��ذه الن��دوة
الهام��ة ،التي تعرب عن حاج��ة الفل�سطينيني لكي
يقيموا نتائج ثمانية �أيام من م�سرية الن�ضال التي
انطلقت يف يوم الأر�ض اخلالد.
ولف��ت االنتب��اه اىل �أهمي��ة حماي��ة امل�س�يرة
و�أهدافه��ا ك��ي التك��ون ك�سابقاته��ا م��ن عملي��ات
الت�صفي��ة م��ن قب��ل امل�س�ؤول�ين ع��ن الق��رار
الفل�سطيني اخلارجي والداخلي.
و�أ�ش��ار �أبو�شمال��ة �إىل �أن ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة
ان�ضم��ت اىل حمكم��ة اجلناي��ات الدولي��ة منذ 3
�سن��وات ومل حتم��ل �أي مل��ف اىل ه��ذه املحكم��ة
مقابل االتف��اق مع الواليات املتحدة بعدم �إغالق
مكت��ب منظم��ة التحري��ر يف نيوي��ورك ولك��ن مت
�إغالقه وبقيت القيادة �صامته.
القيادي يف جلان املقاومة ال�شعبية حممد الربمي

" �أبوجماه��د"� ،أكد �أن ال�شع��ب الفل�سطيني �أمام
منوذج �شبابي ي�سبق قيادته ،باعتبار �أن لديه من
الوعي والثورة الإميان وحب الوطن ،ما ي�ؤهله �أن
يقود العمل الن�ضايل بكل جداره.
وب�ين �أن ال�شب��اب الثائر لديه الق��درة على خلق
�أف��كار �إبداعي��ة التخطر على ب��ال ب�شر ،بالرغم
م��ن قل��ة الإمكاني��ات ،موج��ة التحي��ة له��م ،وكل
ال�شهداء الذي ارتق��وا على مذبح احلرية ،الذين
هدفه��م �إي�صال ر�سالة اىل الع��امل �أجمع� ،أن هذه
ال�شعب لن يهد�أ حتى انتزاع حريته الكامل.
وذكر �أن العلم الفل�سطيني كان هو عنوان م�سريات
الع��ودة الك�برى ،يف دالل��ة وا�ضح��ة عل��ى وحدة
املوق��ف الفل�سطين��ي يف مواجه��ة املحت��ل ،والذي
ل��ن يقبل بدولة تكون القد���س عا�صمتها ،و�أنه �آن
الآوان لتطبيق قرارات ال�شرعية الدولية.
و�ش��دد على �أنه ومنذ اليوم الأول النطالق م�سرية
الع��ودة ،ا�ستط��اع املنتف�ضون �أن يقدم��وا كل ماهو
غ��ايل ونفي���س ،ودفع��وا �ضريب��ة احلري��ة الت��ي
�أ�صبح��ت كفيل��ة ب�إي�صالن��ا اىل ي��وم النكب��ة يف
اخلام�س ع�شر من مايو املقبل ذروة امل�سرية.
وحت��دث الكاتب واملحل��ل ال�سيا�س��ي د� .أ�سعد ابو
�شرخ حت��دث عن عودة م�صطلح الع��ودة والن�ضال
ال�شعب��ي الفل�سطين��ي �إىل الإع�لام الغرب��ي
والأجنب��ي ،ب��ل وتع��دى الأم��ر لأن يك��ون حت��ى
ع�صر اجلمع��ة املا�ضية م�سمى م�سريات العودة يف
الإعالم العربي حا�ضرا وبقوة.

لماذا تشعر بألم بالظهر عند االستيقاظ من النوم ؟
ي�شع��ر بع���ض الأ�شخا���ص عن��د
اال�ستيق��اظ م��ن الن��وم ،ب���آالم عن��د
الرقبة �أو الظهر ،مم��ا ي�سبب الإزعاج
وع��دم الق��درة عل��ى حت�ض�ير الإفطار
�أو اال�ستع��داد للذه��اب للعم��ل ،ورمب��ا
يعتق��د البع���ض الإ�صاب��ة مب�ش��اكل
�صحي��ة بالظه��ر ،لذل��ك ن�ستعر���ض
يف ه��ذا التقري��ر �أ�سب��اب وع�لاج هذه
امل�شكلة.
ق��ال الدكت��ور حمم��ود عب��د الغن��ي،
�أ�ست��اذ جراح��ة العظ��ام والعم��ود
الفق��ري �إن��ه ال توج��د �أو�ض��اع ن��وم
�صحيح��ة ،لأن م��ن ال�صعب التحكم فى
�أو�ضاع النوم ،ط��وال الليل ،لكن ين�صح
بتجن��ب املراتب الأ�سفن��ج �أو ال�سو�ست
والتى ت�سبب �آالم وانحناء بالظهر.
و�أ�ض��اف :يف�ض��ل الن��وم عل��ى
مراتب"و�سطي��ة" ،ال ه��ي �شدي��دة
النعوم��ة �أو اخل�شون��ة ،و�أم��ا عن عدد
الو�سائ��د فح�س��ب راح��ة الإن�س��ان
وح�س��ب م�شاكل��ه ال�صحي��ة ،لأن بع�ض
املر�ضى ين�صحون بو�ضع و�سادتني مثل
مر�ض��ى القلب ومن يعان��ى مب�شاكل فى
التنف�س .
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الطفلة التي فجعت مرتين

"ياسر مرتجى" سافر قبل أن يحقق حلم بيسان!
غزة – الر�أي � -آالء النمر:
يف موج��ة م��ن �سح��ق مالم��ح احلي��اة
و�إقام��ة مقاب��ر للم��وت اجلماع��ي ،كان
ق��در "بي�س��ان" �أن تبق��ى عل��ى قي��د
احلي��اة ،فل��م ت�سلم تل��ك ال�صغ�يرة من
فاجع��ة امل��وت املوح�ش ملّا كان��ت �شاهد ًا
حي ًا على �إزهاق روح والديها و�أربعة من
�أ�شقائه��ا و�أهل بيته��ا ،حتى غدت زوايا
الغ��رف املعتم��ة مكانا �آمن�� ًا ال�ستجالب
م�شاه��د �أ�ش�لاء ذويه��ا خ�لال العدوان
على غزة عام .2014
ب��د�أ الأمل ي�شرق يف قل��ب "بي�سان" من
�أ�ضي��ق الأب��واب ،ليخ�ض��ر �شيئ��ا ف�شيئا
بع��د �أن حت��ول �إىل �صح��راء قاحل��ة
جتم��ع فيه��ا م��ا تبق��ى م��ن ذكري��ات
جمعته��ا بوالديه��ا و�أ�شقائه��ا� ،إىل �أن
�أزه��رت بفع��ل فاع��ل مخُ ل���ص لروحها
الربيئة من كل ذنب �أذى قلبها.
فكان لـ"بي�سان �ضاهر" حكاية تربطها
بال�شهي��د ال�صحف��ي "يا�س��ر مرجت��ى"،
ب��د�أت ح�ين كان��ت يف عم��ر الثامن��ة
وق��ت �أن خرج لها يف وق��ت ي�شبه تناثر
اجل��دران ،ال �صوت ُي�سمع �س��وى غارات
الطائ��رات احلربي��ة ،خ��رج ين��ادي
ب�ين ركام البي��وت الت��ي �سقف��ت عل��ى

�أ�صحابه��ا" :مني عاي���ش يحكي يتنف�س
ي�صرخ ؟؟".
�إىل �أن باغتت��ه ال�صغ�يرة "بي�س��ان"
ب�صوته��ا املنه��ك بال�ص��راخ والب��كاء
"�إحن��ا ثالثة هن��ا عاي�ش�ين طلعونا"،
عل��ى الف��ور نا�صرته��ا زوج��ة �أخيه��ا
بال�ص��راخ واملناج��اة الت��ي قا�سمته��ا
الأنفا���س وقا�سمته��ا الإ�صاب��ة حت��ت
عتمة الأ�سقف الإ�سمنتية املدمرة.
مل يتوقع "يا�س��ر" �أن يجد من الأحياء
م��ن يتكل��م ولو بح��رف واح��د� ،أ�صابته
تل��ك الأ�ص��وات بال�صدم��ة والده�ش��ة
واخلوف يف وقت واحد ،فلم يكن وجوده
هنا �سوى لتوثي��ق احلاالت الناجية من
الع��دوان بكامريت��ه اخلا�ص��ة ،وعل��ى
عجل ات�صل باجلهات املخت�صة بانت�شال
الأحياء من حتت الأنقا�ض.
قابلته ردود اجلهات املخت�صة بخطورة
املوق��ف �إن كان اخل�بر �صحيح��ا ،م��ا
يحتاج ل�ضرورة التن�سيق بني االحتالل
وبني ال�صليب الأحمر لل�سماح للطواقم
الطبي��ة والدفاع امل��دين بالدخول �إىل
املناط��ق املنكوب��ة يف ح��ي ال�شجاعية،
وه��ذا يتطل��ب وقتا كب�ير ًا ميكن خالله
�أن يفق��د الأحي��اء �أنفا�سه��م الأخ�يرة

املتبقية يف �أج�سادهم.
بق��ي "يا�س��ر" على �إ�ص��راره يف الإ�سراع
ب�إنق��اذ الأحي��اء ،حتى ب��ادرت طواقم
الدف��اع امل��دين بع��د ت��ردد كب�ير م��ن
املخاط��رة بحي��اة كل من وق��ف يف هذه
املنطقة املنكوبة ،تخلل ذلك ا�ستجالب
لـ�آل��ة "الكبا���ش"� ،إال �أن��ه مل ي�سم��ح
االحتالل ب�إدخالها.
ب��دءا من اخت�لاق فتحة �صغ�يرة مترر
ال�ضوء للأحياء �إىل �أن �أ�صبحت ت�سمح
لدخول �شخ�ص واح��د ب�صعوبة بالغة،
خرج الأحي��اء الثالثة ومن بعدهم مت
انت�ش��ال خم�سة م��ن الأج�س��اد الباردة
كانت قد فارقت احلياة.
مثلم��ا انت�شل��ت طواق��م الدف��اع املدين
ج�س��د "بي�س��ان" امل�ص��اب م��ن حت��ت
الأنقا���ض؛ انت�ش��ل "يا�س��ر" روحه��ا
م��ن م�شاه��د الأ�ش�لاء والدم��ار الت��ي
خيم��ت عل��ى ذاكرته��ا ،وح��ده جن��ح
بر�س��م ابت�سامتها جم��ددا وم�صاحبتها
وحمادثته��ا ،فق��د �أعاره��ا ج��ل وقت��ه
ليكن لها الطبيب املداوي مل�آ�سيها.
ف��كان له��ا �أخ�� ًا عزي��ز ًا ي�صحبه��ا �إىل
�أماكنه��ا املف�ضل��ة ،يتن��اول برفقته��ا
الأطعم��ة ال�شهي��ة وامل�شروب��ات الت��ي

ت�ش�ير عليها بنف�سها ،حت��ى �أنه مل يغب
عن حياتها املدر�سية ،فكانت له زيارات
دوري��ة ي�س���أل ع��ن حت�صيله��ا الدرا�سي
ويطمئن على كامل �أمور حياتها.
طويت ابت�سامة بي�س��ان ،وعادت تلتزم
زواي��ا غرفته��ا املعتم��ة ،امتنع��ت ع��ن
احلديث �إىل �أح��د ،بكت بي�سان و�سالت
دموعه��ا قه��را على ف��راق �أخيه��ا الذي
�أخربها ب�أنه لن يغيب عنها مهما حدث،
فلن تتمكن م��ن �سماع �صوته بعد اليوم،
حتى العيد وهداياه لن تطل عليها بعد
رحيل يا�سر.
كان ل��ـ "يا�س��ر" حل��م اتف��ق م��ع حل��م
بي�س��ان وت�ص��در �أولويات��ه ،تلخ���ص
باكتم��ال مالم��ح وج��ه "بي�س��ان" الذي
كلم��ا نظ��ر �إلي��ه "يا�س��ر" ق��ال له��ا:
"�سن�ساف��ر �إىل �أمري��كا ونكم��ل �آخ��ر
مراح��ل الع�لاج لت�صبح�ين �أجمل فتاة
عل��ى وج��ه الأر���ض" ،ولك��ن ر�صا�ص��ة
"قنا���ص" االحت�لال اخرتق��ت ج�س��د
"يا�سر" وكان��ت �أ�سرع من حتقيق حلم
بي�سان!.
مل يك��ن عب��د الرحم��ن ذو العام�ين
وحده طف��ل ال�شهي��د "يا�س��ر مرجتى"
ال��ذي �أم�س��ى يتيم�� ًا كم��ا �أ�صب��ح؛ فلقد

ت��رك خلف��ه �أي�ض��ا الطفل��ة "بي�س��ان"
�صاحب��ة الذكري��ات الأليم��ة ومعه��ا
�أ�شخا�ص�� ًا كثريون ،حتى �أنه بدى وك�أنه
بط��ل حكاياته��م وابت�سام��ة يومه��م
و�شخ�صيته��م امللهم��ة يف درو���س احلياة
الت��ي و�صل��ت �إىل ذروة الق�س��وة ،ف��كان
�شهي��د احلقيق��ة ال��ذي غ��دا يف خ�ض��م
�أدائ��ه ملهمت��ه ال�صحفي��ة يف تغطي��ة
�أحداث م�سرية العودة الكربى.
وب�ين ثنايا ه��ذه التفا�صي��ل الإن�سانية
امل�ؤمل��ة ي�صع��ب علين��ا نح��ن ر�س��م خط
يح��دد نهاي��ات احلي��اة ،فف��ي الوق��ت
ال��ذي كان يحل��م ال�شهي��د ال�صحف��ي
"يا�سر مرجتى" بتب��ادل الأدوار بينه
وب�ين وال��د "بي�س��ان"  -ال�شهي��د الأول
الذي ق�ضى حت��ت الأنقا�ض وقتذاك -
حم��اوال تعوي�ضه��ا عن غياب��ه؛ باغتت
ر�صا�ص��ة االحت�لال الغ��ادرة ج�س��د
"والده��ا" الث��اين جم��ازا لتخرتق كل
خط��وط حياته��ا وحيات��ه م��ن جديد،
ولت�ؤك��د على �أن القت��ل واحد ،واملجرم
واح��د ،والنهاي��ة واح��دة� ،شه��داء يف
جه��ة و�آالم وفراق و�أح�لام مقتولة يف
جه��ة �أخ��رى ،ويف الوق��ت نف�س��ه عامل
�صامت يتفرج على ف�صول اجلرمية.
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معروف :استهداف الصحفيين يضع مصداقية المجتمع الدولي على المحك
غزة -الر�أي
قال رئي�س املكت��ب الإعالمي احلكومي وم�سئول وزارة
الإع�لام بغزة �سالم��ة معروف�" ،إن تك��رار االحتالل
العتداءاته��ا املبا�ش��رة عل��ى الطواق��م ال�صحفي��ة
ورجال الإ�سعاف ي�ش��كل جرمية ت�ضاف جلرائمه �ضد
�أبناء �شعبنا املدنيني العزل".

و�أك��د مع��روف يف ت�صري��ح مقت�ض��ب لل��ر�أي �أن ه��ذا
االعت��داءات تثب��ت �أن االحت�لال ال يفه��م �إال لغ��ة
الغطر�س��ة الع�سكري��ة يف مواجه��ة احل��راك ال�سلمي
املدين مل�سريات العودة الكربى.
و�ش��دد مع��روف عل��ى �أن ه��ذه االعت��داءات و�ضع��ت
م�صداقي��ة املجتمع ال��دويل وم�ؤ�س�ساته االممية على

املحك.
وتابع "نحن ننتظر �أن يكون مل�ؤ�س�سات املجتمع الدويل
موق��ف يتنا�سب وهذا العدد الكبري من اجلرائم �سواء
على �صعيد جلم االحتالل او دعم �صمود �شعبنا".
و�أ�ضاف مع��روف "ننحني اجاللاً لأبناء �شعبنا جمي ًعا
وه��م ي�سط��رون �صفح��ة م�شرق��ة جدي��دة يف م�سرية

الكفاح �ضد املحتل ومقاومته".
ووجه م�س���ؤول وزارة الإعالم بغزة التحية والتقدير
جله��ود رج��ال الإع�لام فر�س��ان احلقيق��ة الذي��ن مل
يت�أث��روا باعتداءات ق��وات االحت�لال �ضدهم وبقوا
ثابت�ين يف مي��دان احلقيق��ة للتغطي��ة ونق��ل ال�صورة
والكلمة التي يحاول املحتل تغييبها.

إعداد  /جمعية واعد لألسرى والمحررين

أطفال بعمر الزهور يبكون حكم
والدتهم

شهيد الحقيقة واالبتسامة

ياسر مرتجى  ..صحفي حلق في سماء غزة شهيدًا
غزة -الر�أي _ �آالء النمر
رية
متن��ى �أن يحلق بد ًال ع��ن طائرته امل�س ّ
يف ح��دود �سماء مدينة غ��زة ،لتكن عينه
ه��ي من ترى املب��اين ال�سكنية وهي نائمة
عل��ى �شواط��ئ املدين��ة املحا�ص��رة ،فكُتب
حللم��ه �أن يتحق��ق يف غ�ض��ون �أ�سبوع�ين،
ليحلق عالي ًا ب�أجمل من حلمه الذي متنى
لو �أنه حتقق.
يا�سر مرجتى 30عاما� ،شاب �صحفي عمل
م�صور ًا يف م�ؤ�س�سة عني ميديا الإعالمية،
اخرتق��ت ج�س��ده املدرع بال��زي ال�صحفي
ال��ذي كت��ب علي��ه " "Pressر�صا�ص��ة
غ��ادرة ،فكان��ت ه��ذه الطلقة كفيل��ة ب�أن
تفت��ح له �أف��ق ال�سفر الذي ح��رم من نيله
وهو بكامل حريته يف قطاع غزة.
ومل يك��ن يا�س��ر مرجتى �صحفي�� ًا فح�سب،

ب��ل كان �أب�� ًا لطفل مل يتم بع��د عامني من
عم��ره ،ليت�سب��ب االحت�لال بحرمان هذا
الطف��ل م��ن �أن يق��ول كلم��ة "باب��ا" بع��د
ه��ذا اليوم ،وكان االن�ساين وكان ال�صديق
وكان اخللوق كما �شهد له كل من عرفه.
عل��ى بع��د  300م��ن ال�سي��اج الفا�صل كان
يقف ال�صحفي يا�سر مرجتى برفقة عدد
كب�ير من زمالئه ال�صحفيني ،وقف ي�سجل
م�شاهد و�صور ومقاط��ع بطولية جلماهري
ال�شع��ب الفل�سطيني املتظاه��ر �سلميا �أمام
ال�سل��ك احل��دودي يف جمع��ة الكو�ش��وك،
وهي اجلمعة الثانية من م�سريات العودة.
وكم��ا �سيرّ ت��ه رغبته بالتواج��د يف �أماكن
اخلط��ر الت��ي خل��ت م��ن �ضمان��ات الأم��ن
املنح�ص��ر يف تعم��د ا�سته��داف االحت�لال
للطواق��م ال�صحفي��ة ،ف��كان يا�س��ر يق��ف

عل��ى بع��د ثالثمائ��ة م�تر م��ن ال�سي��اج
الفا�ص��ل� ،إال �أن ه��ذه الوقف��ة الرا�ص��دة
واملوثقة ملا يقوم به االحتالل من جرائم
بح��ق ال�شع��ب الأع��زل ،مل متن��ع قنا�صة
االحت�لال م��ن الغ��در ب��ه ،ف��كان حم��ط
ا�ستهداف��ه بر�صا�صة واح��دة ا�ستقرت يف
�أح�شاء بطنه.
ل ُي�سج��ل ال�شهي��د ال�صحف��ي يا�سر مرجتى
�أول ال�شه��داء ال�صحفي�ين يف م�س�يرات
العودة ولي���س �آخرهم ،وذلك بعد �إ�صابة
الع�ش��رات م��ن ال�صحفي�ين ب�إ�صاب��ات
خمتلف��ة كله��ا كان��ت متعم��دة ،لإبعادهم
ع��ن ميدان التغطية الإعالمية للأحداث
القائمة على احلدود.
ال�صحف��ي ال�شهي��د يا�سر مرجت��ى ،والذي
ُلق��ب ب�شهي��د االبت�سام��ة احلي��ة ،فل��م

تغ��ادره االبت�سام��ة عل��ى امت��داد �ص��وره
الت��ي ت�ص��درت عل��ى مواق��ع التوا�ص��ل
االجتماع��ي وه��و يف مهام��ه وبرفق��ة
�أ�صدقائ��ه ويف بع���ض مهام��ه الإن�ساني��ة،
�إىل �أن تو�س��م به��ا يف مث��واه الأخ�ير وهو
على �أكتاف مودعيه.
�أ�صدقاء ال�شهيد ورفقاء دربه يف الإعالم،
ودع��وه بالدموع والتكبري والتقبيل ،حتى
�أنه��م ترام��وا �أم��ام ب��اب بيت��ه منتظرين
انتهاء ذويه من ودعاهم الأخري جلثمانه،
ولطبع قبل الوداع على جبينه.
وكان ليا�س��ر العدي��د م��ن الق�ص���ص
الإن�ساني��ة الت��ي ح��از عل��ى خ�صو�صيته��ا
وات�سم ب�صاحب بطولتها ،وخا�صة ق�صته
اخلا�ص��ة مع الطفل��ة الناجي��ة من حرب
 2014بي�س��ان �ضاهر� ،سيكون لـ"الر�أي"

دور يف �إبراز تفا�صيلها وبع�ض خباياها.
ال�شهي��د ال�صحف��ي يا�س��ر مرجت��ى واك��ب
ثالث��ة ح��روب �شر�س��ة متتالي��ة ،كان
خالله��ا يت�ص��در من�ص��ات التغطي��ة
الإعالمية ومالحق��ة امل�شاهد العدوانية
وتوثي��ق اجلرائ��م بكامريت��ه اخلا�ص��ة،
ووث��ق العدي��د م��ن م�شاه��د الق�ص��ف
ال�صهي��وين للعديد من الأب��راج ال�سكنية
ون�سف��ه للحياة الآمنة بغ��زة �ضمن فريق
عمله اخلا�صة "عني ميديا".
ق��وات االحت�لال زعم��ت �أن ا�سته��داف
ال�صحف��ي يا�س��ر مرجت��ى ج��اء المتالكه
طائرة م�سيرّ ة حتمل كامريا تلتقط �صورا
جلن��وده� ،إال �أن ال�شهي��د مل يك��ن يومه��ا
ميتلكه��ا وكان فق��ط ير�ص��د الأح��داث
ويوثقها بكامريته

ع��دو ال يع��رف �س��وى القه��ر والظل��م
واجل�بروت يقه��ر الن�س��اء والأطف��ال
بته��م باطل��ة واح��كام جائرة عل��ى �أمهات
ترك��ن �أطف��ال �صغ��ار �أطفال بعم��ر الزهور
يفتق��دون حن��ان �أمه��م وعطفه��ا لي���س
ل�سب��ب �سوى �أن االحتالل اعت��اد �أن ينغ�ص
عل��ى الفل�سطينيني حياته��م ،ويحرمهم من
العي�ش ك�أي من الب�شر.
فه��ا ه��ي اال�س�يرة ن�سري��ن ابو كمي��ل تقهر
م��رة اخ��رى بحك��م جائ��ر مل تتوقعه ومل
تعرتف ب�أي تهمة وجهت لها ففي �أي قانون
يحك��م االن�س��ان دون اع�تراف بالت�أكيد يف
دول��ة الظل��م والع��دوان دول��ة االحت�لال
اال�سرائيلي.

لم يكن افراج بل حكم
عا�شت ن�سري��ن و�أوالدها حلظات فرح و�أمل
بانتظ��ار الف��رج القري��ب والعاج��ل �شعرت

ب�سعادة كبرية عندما جهزت نف�سها للخروج
وجمعت امتعتها وودعت زميالتها بناء على
طلب مدي��ر �سجن الدام��ون عندما خرجت
للم��رة الثالث��ة والع�شري��ن للمحاكمة ظنا
منه��ا �أن احلك��م �سيك��ون االف��راج فم��ا كان
من اه��ايل اال�سريات اال االت�ص��ال بزوجها
و�أبنائها كي يتم ا�ستقبالها .
وهن��ا كان��ت املفاج���أة نط��ق القا�ض��ي
اال�سرائيل��ي باحلك��م �س��ت �سن��وات وهن��ا
وقع��ت ال�صدم��ة الت��ي مل تتوقعه��ا ه��ي
وزوجها و�أبنائها .
فبدموع �سقطت م��ن عيني طفلتها ال�صغرية
مل��ك البالغة م��ن العمر �6سن��وات حتدثت
ع��ن وق��ع ال�صدم��ة عليه��م عندم��ا �سمع��وا
باخلرب فق��د كانت ترتب املن��زل وتريد ان
جته��ز احتف��اال كب�ير ال�ستقب��ال والدته��ا
الت��ي طال انتظارها فاربع �أعياد مرت وهي
تنتظر تقبيل والدتها وتهنئتها بالعيد و�أن

تخ��رج معه��ا لت�ش�تري مالب���س العي��د وزي
املدرا���س و�ستجتم��ع م��ع امه��ا عل��ى مائ��دة
واح��دة يف رم�ض��ان ول��ن نب��ق نعي���ش القلق
على حالته��ا ال�صحية فهي مري�ضة �سرطان
� .أم��ا �أمرية الت��ي مل تتج��اوز الثالثة ع�شر
م��ن عمره��ا حتب���س دم��وع عينيه��ا وتقول
“�أم��ي ع�شق��ي الذي ال ينته��ي ،ال �أملك �أن
�أحت�ضنه��ا� ،أقبلها� ،أ�ستقي م��ن حنان طيبة
قلبها الكبري”.
وت��ردف بالقول“ :حرمنا االحتالل ح�ضن
�أم��ي لك��ن الف��رج قري��ب ،و�سنجتم��ع معه��ا
ونحتف��ل بعيدها رغم �أن��ف ال�سجان فنحن
مل نراها منذ عامني ون�صف مينع االحتالل
من زيارتها او حتى �سماع �صوتها
وطالب��ت جمي��ع امل�ؤ�س�س��ات املعني��ة بحوق
االن�س��ان وامل�ؤ�س�س��ات العامل��ة يف جم��ال
اال�س��رى ب�ض��رورة تكثيف اجله��ود املحلية
والإعالمي��ة للإف��راج ع��ن الأ�س�يرة ،كونها

خرج��ت م��ن القط��اع بت�صري��ح ر�سمي عرب
حاجز بيت حانون “�إيرز”.
و�أو�ض��ح ح��ازم زوج الأ�س�يرة اب��و كميل مل
�أمل��ك نف�س��ي وانهم��رت دموع��ي والأوالد
ريا وبد�ؤوا بالبكاء عندما ات�صل
ت�أثروا كث ً
املحام��ي و�أبلغني باحلكم ولكننا يف النهاية
ال منل��ك لها �سوى الدع��اء ،لعل اهلل يخفف
عنها”.
وال يخفي زوجها قلقه على زوجته وحزنه
عليها ،فهي م�صابة ب�سرطان يف الغدد و�صل
ملرحلة متقدم��ة ،وتخ�ضع لعالجات مكثفة
ولكنه��ا حتر���ص دائ ًم��ا على طم�أنت��ه عليها
من خالل املحامني و�أنها بخري مع الأ�سريات
اللواتي يغمرنها بلطفهن وحبهن.
وذك��ر زوجه��ا �أن املحامي��ة كان��ت تتوق��ع
احلك��م �أقل م��ن ذلك وهي توقع��ت االفراج
ولك��ن اجلمي��ع �صدم ب�س��ت �سن��وات معتربا
ان ه��ذا احلك��م جائ��ر وظ��امل  .ويب�ين

زوجها �أن “حياتن��ا انقلبت ر�أ�س على عقب
بدونه��ا ،حت��ى الطع��ام الطبيع��ي حرمن��ا
من��ه و�أ�صبحنا نعي�ش عل��ى املعلبات والأكل
اجلاهز ،بع��د �أن كانت مت�ل�أ البيت باحلياة
وحتر���ص دائ ًم��ا �أن ت�صنع كل م��ا لذ وطاب
للأوالد”.

العذاب لم ينته

يف معتق��ل “الدام��ون” بجدران��ه العالي��ة
وغرف��ه ال�ضيق��ة ،مت�ض��ي ن�سري��ن �أيامه��ا
وال�ش��وق والأمل رفيقها لغياب �أوالدها عنها
وع��دم متكنهم من زيارته��ا ،وبف�ضل اتقانها
“للغة العربية” حتاول م�ساعدة رفيقاتها
يف الأ�س��ر بكل ما ت�ستطيع رغم معاناتها من
مر���ض ال�سرط��ان .ي�ش��ار �إىل �أن االحتالل
يتهم ن�سري��ن �أبو كميل مب�ساع��دة املقاومة
يف غ��زة ،م��ن خ�لال ت�صوير بع���ض املن�ش�أت
“احل�سا�سة” يف الداخل املحتل.
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كتب مدير التحرير
ر�سالتنا للقيادة
الفل�سطينية� :أنتم يف
اختبار ح�سا�س وخطري
فاحذروا من الوقوع يف
مف�سدة مرتدة

األوضاع االقتصادية في غزة تتدحرج نحو الهاوية

ٌ
ٌ
اقتصادية بغزة ..
كارثة
انقطاع دورة المال وموت الحركة الشرائية

غزة  -الر�أي � -آالء النمر:
ال يخفى الو�ضع االقت�صادي العام على �أحد ،فموجة
الأزم��ات يرتف��ع من�سوبه��ا يوم�� ًا بع��د �آخ��ر ،حت��ى
باتت تغل��ب على حالة الو�ض��ع االقت�صادي املرتدي،
انطالق��ا من جيبة املواطن املفل�سة مرورا بخ�صومات
الروات��ب الت��ي و�صلت �إىل خم�س�ين يف املائة ،و�صو ًال
�إىل ح��االت اجلفاف الت��ي يعي�شها �أ�صح��اب ال�ش�ؤون
االجتماعي��ة ،وحت��ى التج��ار و�أ�صح��اب الأم��وال
العاجزين عن حت�صيل ر�ؤو�س �أموالهم.

انقطاع دورة المال
مدير ع��ام الإدارة العامة لل�صناع��ات الفل�سطينية

بغزة عبد النا�صر عواد يقول يف حديث لـ"الر�أي" :ه��ذا احل�صار يف ظل قط��ع رواتب الكثري من الفئات ،موت الحركة الشرائية

"�إن دورة امل��ال �شبه انقطع��ت من جانبني ،اجلانب
الأول ب��د�أ من تاريخ ت�سليم املعابر حلكومة الوفاق،
حي��ث �أن ال�ضرائ��ب جتم��ع وحت��ول مبا�ش��رة �إىل
رام اهلل ،وه��ذا تزام��ن فعلي��ا م��ع اخل�صوم��ات التي
فر�ضته��ا حكوم��ة رام اهلل عل��ى موظفيه��ا ،مما �أدى
�إىل انخفا���ض وا�ض��ح يف حرك��ة ال�س��وق وتوق��ف
عجل��ة االقت�ص��اد بغ��زة" .ويتاب��ع ع��واد �أي�ض��ا �أن
�ضع��ف الق��وة ال�شرائي��ة ل��دى املواطن�ين �أث��ر على
املنتج��ات وعل��ى امل�صان��ع املتبقي��ة بع��د دماره��ا يف
احل��روب الثالث��ة على غ��زة ،ف�ض�لا عن من��ع مواد
اخل��ام م��ن الدخ��ول �إليه��ا واال�ستفادة م��ن تطوير
االنتاج وت�سويقه.

أوضاع اقتصادية متدهورة
�أما الناطق با�سم وزارة االقت�صاد الفل�سطيني طارق
لب��د فق��د �أكد عل��ى �أن قطاع غزة يعاين م��ن �أو�ضاع
اقت�صادي��ة متده��ورة ب�سب��ب احل�ص��ار املفرو���ض
علي��ه من��ذ اثني ع�ش��ر عام��ا ،واليوم ت��زداد وترية

وعدم انتظام رواتب موظفي غزة ورام اهلل.
و�أو�ضح لبد �أن "غ��زة تزداد رقعة خنقها يف انعدام
املخ��ارج واملداخ��ل ،وبالت��ايل الق��وة ال�شرائي��ة
منعدمة يف �أيدي املواطن واملوظف والتاجر والعامل
وكل من يعي�ش داخل ال�سجن الكبري بغزة".

أزمات مترابطة

وحتدثت "ال��ر�أي" �إىل رئي�س جمل���س �إدارة �شركة
�أ�سكم��و العرو�س��ة احلاج غ��ازي م�شته��ى والذي قال
ب��كل و�ض��وح�" :إن الأو�ض��اع االقت�صادي��ة يف غ��زة
انته��ت م��ن عجل��ة التفاقم وتده��ورت ب�ش��كل فعلي
دون مبالغة يف ذلك".
و�أ�ش��ار خ�لال حديثه �أن عجلة الأزم��ات مرتابطة،
�إذ �إن �أزم��ة الكهرب��اء تعطل عمل امل�صن��ع مما يقلل
عملي��ة الإنتاج ،وقل��ة الإنتاج ت���ؤدي �إىل �ضمور يف
التوزي��ع والت�سويق ،مما يزي��د من عبء االلتزامات
الت��ي يتحملها امل�صنع والت��ي ال تكفي ل�سد حاجاته
واال�ستمرار يف حالة االنتاج الفعلي.

لقاء مع عدد من التجار الذي
كم��ا و�أجرت "الر�أي" ً
�أجمع��وا على �صعوب��ة الأو�ض��اع وتكد���س الب�ضائع
وم��وت احلرك��ة ال�شرائي��ة يف ال�س��وق ،مم��ا �أدى
ببع�ضه��م �إىل �إغ�لاق حماله��م التجاري��ة �إىل ح�ين
�س��داد ديونه اخلا�صة بب�ضاعت��ه ،او بيعها ب�أقل من
تكلفتها الر�سمية لتعوي�ض �شيء من العجز ال�ضخم.
و�أجم��ع التجار كذلك على وج��ود الب�ضائع وامتالء
املخ��ازن به��ا ،ولك��ن دون وج��ود للم��ال وال�سيول��ة
واحلرك��ة التجاري��ة املعه��ودة ،مما يزيد م��ن �إثارة
التخوفات يف نفو�سهم وانك�سار اجليبة االقت�صادية
الأ�سا�سي��ة دون وجود حلول جذري��ة تعادل ميزان
ال�سوق .وتبق��ى الأو�ضاع االقت�صادي��ة على حالها،
�إىل �أن تنفك �إحدى عقد احل�صار امللتفة حلو رقبة
قطاع غ��زة ،فكل ه��ذه الأزمات �أجمع��ت على �إبقاء
غ��زة يف الهاوي��ة حت��ى ت�سل��م م��ا عليها مم��ا يروق
للمجتم��ع ال��دويل وال��دول الأوربي��ة والعربية من
تنازالت على حد �سواء.

كت��ب� /إ�سماعي��ل �إبراهي��م الثوابت��ة -
مدير حترير وكالة الر�أي الفل�سطينية
ر�سال��ة �إىل القي��ادة الفل�سطيني��ة يف
قط��اع غزة� ،أنتم الي��وم يف اختبار عملي
مه��م وح�سا���س وخط�ير يف وق��ت واحد،
و�إن ه��ذه الأي��ام �أي�ضا ه��ي �أيام خطرية
وح�سا�س��ة وحموري��ة ،و�ستج��دون يف
ه��ذه الأيام عديد م��ن اجلهات �ستخطب
ودكم و�ستتو�س��ط عندكم من �أجل وقف
ح��راك #م�سرية_العودة_الكربى يف
�إط��ار �إنقاذ الع��دو ال�صهيوين م��ن امل�أزق
ال��ذي يعي���ش في��ه نتيج��ة التداعي��ات
املهمة التي حققه هذا احلراك الوطني
املهم.
املطل��وب �شعبي��ا وجماهريي��ا منك��م ه��و
ع��دم االن�صي��اع �أو اال�ستجاب��ة �أو حتى
عدم اال�ستماع للأ�صوات التي �ستطالبكم
بوق��ف احلراك ،لأن االن�صي��اع لهم فيه
مف�سدة كب�يرة ومرتدة و�سيك��ون �أثرها
عمي��ق وم�ؤث��ر ت�أث�يرا �سلبيا عل��ى قطاع
غزة.
هذا احل��راك الوطني يعد ح��راكا مهما
ويف وق��ت مه��م وهو فر�صة ل��ن تتكرر يف
�إره��اق االحتالل وفر�ص��ة خلروج قطاع
غزة مم��ا هو فيه لي�س عل��ى �صعيد ك�سر
احل�ص��ار فق��ط و�إمن��ا عل��ى �صع��د كثرية
يف مقدمته��ا تثبي��ت وت�أكي��د ح��ق عودة
الالجئ�ين الفل�سطيني�ين �إىل دياره��م
وكذل��ك تثبي��ت الثواب��ت الفل�سطيني��ة
الت��ي مت��ر يف منعط��ف خط�ير وتتعر�ض
لالغت�ص��اب والت�صفي��ة الوا�ضح��ة
عل��ى م��ر�أى وم�سم��ع م��ن الع��امل العربي
والإ�سالمي والدويل..
التاري��خ ل��ن يرح��م �أح��دا  ،فاجلمي��ع
م�سئ��ول واجلميع مطل��وب منه التمرت�س
خل��ف هذا احلراك الوطني ودعمه بكل
�آلي��ات امل�سان��دة وتقويت��ه حت��ى يحقق
�أهدافه التي و�ضعت له..
ل��ن مير وقت �آخ��ر يحقق الوح��دة �أكرث
م��ن ه��ذا الوق��ت ال��ذي توح��دت في��ه
كل �أطي��اف �شعبن��ا الفل�سطين��ي يف ه��ذا
احلراك ،فاجلميع على قلب رجل واحد،
وجمي��ع اجله��ود املن�صب��ة ا�ستطاع��ت
تكوي��ن موج��ة انفجاري��ة موح��دة �ضد
االحت�لال و�ض��د حم��اوالت ت�صفي��ة
الق�ضية الفل�سطينية..
فاحلذر احلذر من �أي تنفي�س �أو تخريب
له��ذا احل��راك ،ب��ل �إن املطل��وب ه��و
اال�ستم��رار يف ال�ضخ والدع��م وامل�ساندة
و�إعط��اء �أي ط��رف يح��اول تخري��ب
احلراك الأذن "الطر�شاء".
ولي�ستم��ر احل��راك الوطن��ي ولت�ستم��ر
#م�سرية_العودة_الك�برى حت��ى
تتحقق �أهداف �شعبنا الفل�سطيني..

