السنة السادسة

العدد ( ) 668

صحيفة يومية شاملة تصدر نصف إسبوعيا
مؤقتا (اإلثنين-الخميس) عن وزارة اإلعالم
ً

األربعاء

(  ) 16صفحة

 25ذو الحجة 1439هـ
 05سبتمبر 2018م
Wednesday - 05 Septemper 2018

Alray Newspaper

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

يد “إسرائيل” مكبلة بغزة وطليقة بالقدس والضفة

غزة  -الر�أي � -آالء النمر
"الع�ين ب�ص�يرة واالي��د ق�ص�يرة " هك��ذا ه��و حال
"�إ�س��رائيل" يف وقت ُتظهر فيه خ�ضوعها للمقاومة
الفل�س��طينية يف قط��اع غ��زة باالن�ص��ياع ملعادلة "رد
ال�ض��ربات مبثلها دون متديد للوق��ت" ،رغم امتالكها
للق��وة الع�س��كرية اجلوي��ة والربي��ة والبحري��ة

جت��ر �أذي��ال رجائه��ا
الرادع��ة واملدم��رة� ،إال �أنه��ا
ُ
بعدم تطوير الأعمال الع�س��كرية جتاه امل�ستوطنات
والأرا�ضي املحتلة ،حلالة الهلع والذعر الذي يعي�شه
امل�ستوطنون هناك ب�أثر رجعي من ال�ضربات الأولية
الت��ي تطلقه��ا املقاوم��ة .ويف جمل��ة م��ن التهديدات
املبا�ش��رة املعلن عنها على ل�س��ان رئي���س دولة الكيان

ال�ص��هيوين ووزير احلرب �أفيغدور ليربمان ،بالقيام
بحملة ع�س��كرية وا�س��عة �ض��د قط��اع غزة ،لت�ش��كل
ال�ض��ربة الأق��وى للقط��اع من��ذ ع��دوان � ،2014إال
�أنه��ا مل تتج��ر�أ عل��ى تنفيذ وعيدها �س��وى مبطالبة
حركة حما�س بالعدول عن �ضرب ال�صواريخ و�ضبط
البالونات احلارقة والطائرات الورقية.

وا�ش�ترط وزي��ر احل��رب "الإ�س��رائيلي" افيغ��دور
ليربم��ان ،ع��ودة اله��دوء الي��وم وغ��دً ا ،مقاب��ل
�إع��ادة فت��ح معرب ك��رم ابو �س��امل لإدخال الب�ض��ائع
واملحروقات ،وزيادة م�ساحة ال�صيد.
وق��ال ليربم��ان خ�لال جول��ة له يف
املع�بر املغل��ق من��ذ �أ�س��بوعني�" :إن

مصروف المدرسة ..
حمل ثقيل ُينطق اآلباء
بـ “العجز”

اإلعالم 84 :انتهاكًا
بحق الحريات اإلعالمية
خالل أغسطس

انقطاع الحليب العالجي
يهدد حياة أكثر
من  100طفل في غزة

تدمير المؤسسات الثقافية..
مخطط إسرائيلي يستهدف
الهوية الفلسطينية

02

04

06

10

08

تقرير

02

األربعاء  25ذو الحجة 1439هـ  05 /سبتمبر 2018م
Wednesday - 05 Septemper 2018

Alray Newspaper

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

بسبب عقوبات عباس وتقليصات األونروا

مصروف المدرسة  ..حمل ثقيل يُ نطق اآلباء بـ "العجز"
غزة  -الر�أي � -آالء النمر
�أ�ض��حى "ال�ش��يكل" عبئ�� ًا ثقي� ً
لا ال يطي��ق حمل��ه
الآب��اء فيختبئ م��ن �أطفال��ه خج ًال وعج��زاً ،وكلمة
"الآب��اء" ت�ش��مل العاطلني عن العم��ل واملوظفني يف
احلق��ول احلكومي��ة وحقول العم��ل اخلا���ص ،فكلهم
دون ا�س��تثناء حت��ت مطرق��ة العقوب��ات املفرو�ض��ة
عل��ى قطاع غ��زة ،حتى �أن الأطفال ب��ات مييزون بني
م��ا يفر�ض��ه االحت�لال وب�ين م��ا تعاقب به ال�س��لطة
مواطني القطاع.
عل��ى بع��د م�س��افة قريب��ة م��ن تزاحم الط�لاب على
�ش��باك "مق�ص��ف املدر�س��ة" ،يخ��رج ع��دد ًا ال ب�أ���س
ب��ه م��ن الأوالد منت�ص��رين ب�أ�ش��يائهم الت��ي جنح��وا
يف �ش��رائها بع��د معركته��م يف الت�س��لق وم��د �أيديه��م
ال�ص��غرية �إىل البائ��ع ،بينم��ا يطي��ل بع�ض��هم النظ��ر
�إىل كوم��ة االزدح��ام ويتمنى لو �أن��ه يخو�ض معركة
كالتي يخو�ض��ها �أقرانه ،ففراغ جيبه من "امل�صروف"
يحرم��ه ل��ذة ال�ش��عور باالنت�ص��ار ،م��ا ي�ص��يب قلب��ه
بخيب��ة �أم��ل تب��د�أ مع��ه ورمب��ا تالزم��ه مطل��ع عامه
الدرا�سي اجلديد.
يفتق��د الطف��ل حممد م�ص��بح �س��بعة �أعوام �ش��حنات
التحفي��ز التي تو�ص��له �إىل املدر�س��ة يومي�� ًا ،فلم يعد

والده قادر ًا على توفري �س��تة �ش��واقل "يومية" ل�ستة
م��ن �إخوت��ه ،فالأو�ض��اع املادي��ة ل��دى وال��ده مل تعد
كما ال�س��ابق ،حتى حت�ص��يل �شواقل م�ص��روف �أبنائه
�أ�صبحت �ضمن لوائح عجزه �أمامهم.
ع��اد اجلمي��ع �إىل مدار�س��هم ،يف املحافظ��ات
الفل�س��طينية ،عل��ى اخت�لاف الوج��ع والظ��روف
الت��ي يعي�ش��ونها ،بينم��ا ط�لاب غ��زة كان��ت عودتهم
خمتلفة ،ولكن على الطلبة ان يذهبوا هذا العام اىل
مدار�س��هم ،وله��م �أحالم ككل �أطف��ال العامل بحقائب
جدي��دة ،و�أق�لام ملون��ة ،و" زي درا�س��ي" يتما�ش��ى
م��ع حداث��ة اللحظة" .ب��د�أ م�ش��وار ال�ش��قاء ،وبد�أت
الدرو���س اليومي��ة ملتطلبات املدر�س��ة وم�س��تلزماتها،
فالأوالد ينظرون لبع�ض��هم وي�ش��عرون دوم ًا بالنق�ص
وع��دم االكتف��اء مب��ا لديه��م" ،يق��ول وال��د الطف��ل
م�ص��بح ،والذي يعلن عجزه �أمام تكاليف و�أعباء عام
�أبنائه الدرا�سي اجلديد.
"ال ميكنن��ي �إال �أن �أع��د �أبنائ��ي ب�أي��ام قريب��ة
�س��تحمل اخل�ير وال��رزق ،وتلب��ي �أحالمه��م كله��ا ب�لا
�أدن��ى �ش��ك ،ورمب��ا ه��ذه الوع��ود الت��ي ال �أع��رف لها
ميع��اد تع�ين �أبنائي عل��ى م��د �أنفا�س �ص�برهم �أكرث،
م��ا يخفف من�س��وب التذك�ير واملطالب��ة اليومية بكل

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

ما يريدون وخا�ص��ة ما يلزم من م�ص��اريف و�أعباء ال
�أقدر على تلبيتها" ،يكمل والد "م�ص��بح" بل�سان حال
�أبنائ��ه احلاملني بواقع �أكرث ف�س��حة يت�س��ع لطلباتهم
ال�ص��غرية .ح��ال الطف��ل م�ص��بح ووالده الذي و�ص��ل
ملرحل��ة متقدمة يف �إعالن ب�ؤ�س��ه من الواقع ال�ص��عب
ال��ذي يعي�ش��ه يومي ًا و�س��ط زق��اق خميم ال�ش��اطئ يف
قط��اع غ��زة ،ي�ش��به متام�� ًا ح��ال املوظف�ين املعاقبني
ب�إج��راءات اخل�ص��ومات ال�ص��ادرة ع��ن ال�س��لطة
الفل�س��طينية يف رام اهلل ،وال تبتع��د كث�ير ًا عن حال
املوظفني الذين �أجرت وكالة الغوث عقوبات الف�ص��ل
التام بحقهم دون تراجع.
الع��ودة �إىل املدار���س يحكم��ه امل��ال يف ال�ص��ورة
النمطي��ة ،فرتى كث�يرا من الأطفال قد ع��ادوا اليوم
بزي درا�س��ي قدمي ب�ش��كل الفت عن العام الفائت� ،أو
بحقيب��ة قدمي��ة ورثوها عن �ش��قيق �أك�بر ،وبحذاء
�أع��ادوا طالئ��ه و�إ�ص�لاح عيوب��ه وحياك��ة �أطراف��ه
م��ن جدي��د ،كان ه��ذا وا�ض��ح ًا بازدح��ام الأه��ايل
و�أبنائهم على �أبواب ماكينات "ال�سكافية" على كرثة
ح�ضورهم داخل الأ�سواق ال�شعبية.
ويف ظل الظروف الراهنة التي يعي�ش��ها القطاع يبدو
احل��زن واالنتظ��ار والظرف ال�سيا�س��ي ال��ذي انعك�س

للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

على الوجوه �سائدا يف �صباح �أول �أيام املدر�سة.
وتوج��ه قراب��ة ملي��ون و� 300ألف طال��ب وطالبة،
�ص��باح ي��وم الأربع��اء� ،إىل مدار�س��هم يف حمافظ��ات
الوط��ن كاف��ة� ،إيذا ًنا بب��دء العام الدرا�س��ي اجلديد
 ،2019 - 2018ويف حت��دٍ لكاف��ة الظ��روف الت��ي
حتي��ط به��م يف ظ��ل احل�ص��ار على قط��اع غ��زة ،فكل
�ش��يء يف غ��زة يب��دو خمتلف��ا ،عل��ى م�ش��ارف الع��ام
اجلدي��د لتقلي�ص��ات وكال��ة غوث وت�ش��غيل الالجئني
"الأونروا" ،واخل�صومات التي جتريها ال�سلطة على
رواتب موظفيها منذ �ستة �أ�شهر.
ويلتح��ق قراب��ة ال��ـ� 830أل��ف طال��ب يف املدار���س
احلكومية ،والبقية يف مدار�س وكالة غوث وت�ش��غيل
الالجئني "الأونروا" ،يبد�ؤون بذلك العام الدرا�س��ي
اجلديد ،والذي �أعلن وزي��ر الرتبية والتعليم العايل
�صربي �صيدم �أنه ُي�سمى "عام التعليم يف القد�س".
ومع بدء العام اجلديد يتوعد رئي�س ال�سلطة حممود
عبا���س بدفع��ة جديدة م��ن العقوب��ات والإجراءات
القا�س��ية بحق قطاع غزة ،يف حال مرر بنود التهدئة
ووق��ع عل��ى �أوراقه��ا ليح�ص��ل عل��ى ميناء ح��ر بدون
موافقت��ه �أو ح�ض��وره يف املفاو�ض��ات الت��ي جتري بني
الف�صائل الفل�سطينية واالحتالل بو�ساطة م�صرية.

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com
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عقوبات "السلطة" تكشف عورة بيوت العوائل المستورة

الر�أي _ �آالء النمر
مل يعد الزمن �إىل الوراء بقدر رجعوه
بالعوائ��ل امل�س��تورة نح��و طاحون��ة
احلي��اة الت��ي تفت��ك بحياته��م حتى
و�ص��لت ل�ص��غائرها ،فلم تعد حياتهم
تنعم بالأ�سا�سيات وال�ضروريات التي
ال ب��د م��ن وجوده��ا ،و�أم�س��ت ت�ش��كو
فقرها من رغيف خبز ي�شبع �صغارها،
وي�س�تر ع��ورة بيوتهم من ب��كاء طفل
تغي
عل��ى عتبة بيته احل��امل بدمية رّ
لون الب�ؤ�س على جدرانه الهالكة.
تع��داد الفق��ر املدق��ع ارتف��ع معدل��ه
بن�س��بة فارق��ة ع��ن �س��نوات ما�ض��ية
ب�ين العوائ��ل الفل�س��طينية يف قط��اع
غ��زة ،فل��م تع��د فئ��ة العم��ال ه��ي
وحده��ا من ت�س��جل ح�ض��ور ًا قيا�س��ي ًا
يف مع��دل الفق��ر بع��د ان�ض��مام �آالف
العائالت �إىل ذات املحطة التي ت�شري
ب�إح�صاءات اقت�صادية متدنية.
�أ�ص��حاب "كرت ال�ش���ؤون" ه��م ذاتهم
�أ�ص��حاب احلاج��ة م��ن ذوي احلاالت
ال�ص��عبة واال�س��تثنائية ،فلم يح�صل
عل��ى ه��ذا الك��رت �إال م��ن جت��اوز
و�ض��عه اخلا���ص احل��د النهائ��ي م��ن
خط الفق��ر واحلياة ال�ص��عبة� ،إال �أن
احلرم��ان وحزم��ة العقوبات و�ص��لت
عق��ر بيوته��م و�أفرغ��ت جيوبه��م من

احتماالت حياة كرمية متتد لأ�ش��هر
متتالية.
عقوبات ال�س��لطة الفل�سطينية يف رام
اهلل ال�ص��ادرة م��ن مق��رات املقاطع��ة
واملفرو�ض��ة على كل من يقطن داخل
قط��اع غ��زة ،و�ص��لت ح��د الأقم�ش��ة
املن�سدلة �أمام فوهة البيوت امل�ستورة
وتغلغلت بني زقاق املخيمات ودواخل
اجلي��وب الفق�يرة ،لتحظ��ى بن�ص��يب
الأ�س��د بالعقوبات بقط��ع الإمدادات
وامل�س��اعدات الت��ي �أ�ض��حت جته��ل
تواريخ �ص��رفها بعد جت��اوز املئة يوم
على �أقل تقدير.
وتُ�ص��رف "م�س��تحقات ال�ش���ؤون" م��ن
قب��ل وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة
(ال�ش���ؤون االجتماعية �سابقًا) ،بناء
على �ش��روط حمددة تتعلق مب�س��توى
الفقر والقدرة على الإنتاج ،والو�ض��ع
ال�ص��حي � ً
أي�ض��ا للعائ�لات ،وذلك بعد
م�س��ح يجري��ه باحث��ون يف ال��وزارة
ب�شكل دوري.
وتث�ير اخل�ص��ومات خم��اوف م��ن �أن
تكون خطوة ت�سحب بعدها �إجراءات
جزءا من �سل�س��لة
�أكرث ق�س��وة ،لتكون
ً
العقوب��ات التي �أعلنت عنها ال�س��لطة
الفل�س��طينية �أنه��ا �س��تنفذها �ض��د
قط��اع غ��زة ،يف �إط��ار ال�ض��غط عل��ى

حركة حما���س يف التخلي عن احلكم
والر�ض��وخ لل�ش��روط يف ت�س��ليمها
ال�س�لاح وتوحي��ده حت��ت جن��اح
ال�س��لطة الفل�س��طينية ،و�إلزامه��ا
كذلك بدفع فاتورة االنق�سام ،وفق ما
قال��ه الرئي�س حممود عبا�س �س��ابقًا،
وذلك رغم الدعوات الف�ص��ائلية �إىل
وقف ه��ذه العقوبات ف��و ًرا بعد �إنهاء
عمل اللجنة الإدارية.
وال يزال امل�س��تفيدون من خم�ص�صات
ال�ش���ؤون االجتماعي��ة يف قطاع غزة
البالغ عددهم نحو � 71ألف م�س��تفيد
و� 39ألف م�س��تفيد يف ال�ضفة املحتلة
بقيمة مالي��ة �إجمالية تقدر بــ 130
ملي��ون �ش��يكل بانتظ��ار �أي معلوم��ة
تطمئنه��م عل��ى م�ص�ير خم�ص�ص��اتهم
املالي��ة ،والت��ي تقاب��ل حال��ة م��ن
ال�ص��مت املطب��ق كالت��ايل تواج��ه
موظفي ال�س��لطة يف قطاع غزة �إيزاء
قط��ع رواتبه��م و�إجراء اخل�ص��ومات
التي تعدت الـ.50%
وت�تراوح املخ�ص�ص��ات ل��كل عائل��ة
م��ا ب�ين � 750إىل � 1800ش��يكل
للدفع��ة الواح��دة كل ثالث��ة �أ�ش��هر،
وي�س��تهدف برنام��ج �ش��يكات ال�ش���ؤون
الأ�س��ر الت��ي تق��ع حت��ت خ��ط الفقر
أ�شخا�صا من ذوي الإعاقة،
ال�شديد ،و�
ً

وبع���ض امل�س��نني ،والأيتام ،و�أ�ص��حاب
الأمرا�ض املزمنة.
وم��ن املتوق��ع �أن يزي��د �إيقاف �ص��رف
خم�ص�صات ال�ش�ؤون االجتماعية �-إن
مت ب�ش��كل فعل��ي� -إىل ت�أزم الأو�ض��اع
الإن�سانية ب�شكل �أو�سع مما عليه الآن،
خ�صو�ص��ا بعد توق��ف رواتب موظفي
ال�س��لطة ،وخم�ص�ص��ات الأ�س��رى
وال�ش��هداء ،ع��دا ع��ن جتاه��ل رواتب
موظفي حكومة غزة ال�سابقة.
املخت���ص يف ال�ش���أن االقت�ص��ادي
�أ�س��امة نوفل قال �إن �ش��يكات ال�ش�ؤون
االجتماعي��ة تخ���ص الفق��راء،
وعدده��م � 72أل��ف �أ�س��رة �ض��من
برنام��ج مكافح��ة الفق��ر ويف حال��ة
توقفهم �ست�ض��ع ه��ذه العائالت حتت
خط الفق��ر ،لأن ال�ش��يكات هي املورد
الوحي��د لهذه العائ�لات وبالتايل من
املتوق��ع �أن يك��ون هن��اك جماعات �إن
ا�ستمر الو�ضع على حاله.
و�أ�ض��اف �أن وقف خم�ص�صات ال�ش�ؤون
االجتماعي��ة ي�أت��ي �ض��من خط��ة
مربجم��ة لتجفي��ف املناب��ع ومن��ع
دخ��ول الأم��وال للقط��اع حت��ى وان
كانت على ح�ساب الفقراء.
وح��ول رد فع��ل ممول�ين برنام��ج
مكافح��ة الفق��ر� ،أو�ض��ح نوف��ل �أن

االحتاد الأوروبي جنده �أحر�ص على
القط��اع م��ن ال�س��لطة ،حيث ناق�ش��وا
قبل �أيام مع ال�س��لطة ب�ض��رورة وقف
ه��ذه الإج��راءات �إال �أن ال�س��لطة مل
ت�ستمع لهذه املنا�شدات.
ويعتق��د �أن دع��م املوازنة من االحتاد
الأوروبي �سيت�أثر يف حال عدم �صرف
ال�ش���ؤون و�س��يكون له��م موق��ف م��ن
الأموال التي تو�صلها لل�سلطة.
وبذل��ك يتج��اوز رق��م ال�س��بعني �ألف
لعائالت مهددة بتجفيف م�صدر رزقها
بع��د تدري��ج اخل�ص��ومات املتالحق��ة
على م�ص��در رزقه��ا الوحيد كل ثالثة
�أ�ش��هر ،ما يزيد حالة القلق لدى تلك
الح=عائ�لات ويزيد حالة االحتدام
والغ�ض��ب ل��دى ال�ش��ارع الغ��زي الذي
يحتاج ملد �أيدي ال�س��لطة له بامل�ؤازرة
وامل�س��اندة بد ً
ال ع��ن �ص��ف العقوبات
�ضدها.
وت�سجل ال�ضفة ومدينة رام اهلل على
وجه اخل�صو�ص مرة �أوىل يف التحرك
م��ن �أجل املطالبة برفع العقوبات عن
غ��زة ،من خ�لال مظاه��رات وحراك
�ش��عبي ي�ض��م �شخ�ص��يات اعتباري��ة،
قابلته��ا ال�س��لطة بالقمع والت�س��كيت
الق�س��ري لإخم��اد ال�ص��وت املن��ادي
ب�إنقاذ غزة من حزمة الأزمات.
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غزة -الر�أي
�أ�ص��درت وزارة الإعالم-املكتب الإعالمي احلكومي-
تقريره��ا ال�ش��هري ح��ول انته��اكات احلري��ات
الإعالمي��ة بح��ق ال�ص��حفيني وذل��ك عن �ش��هر �آب/
اغ�سط�س 2018املن�صرم والتي بلغت( )84انتهاك ًا.
وع�برت ال��وزارة ع��ن بال��غ قلقه��ا �إزاء ت�ص��اعد
جرائ��م وانتهاكات االحت�لال الإ�س��رائيلي ،حلقوق
ال�ص��حفيني والإعالميني ،والتي تتعار�ض مع �أب�س��ط
القواع��د القانوني��ة الدولي��ة واملواثي��ق التي تكفل
حري��ة العمل ال�ص��حفي وجترم االعتداء وامل�س��ا�س
بها.
وطالب��ت منظم��ة اليون�س��كو ،واملفو���ض ال�س��امي
حلقوق الإن�س��ان ،واالحتاد الدويل لل�صحفيني بلفت
�أنظارهم جت��اه "االنتهاكات التي تطال ال�ص��حفيني
الفل�س��طينيني يف املي��دان ،ووقف حمل��ة التحري�ض
املنظم��ة الت��ي تنتهجه��ا ا�س��رائيل �ض��د الإع�لام
الفل�س��طيني الذي ي�ش��كل خط��ر ًا مبا�ش��را وحمدقا
على حياتهم.
اعتداءات ا�سرائيلية
و�أظه��رت وحدة الر�ص��د واملتابع��ة يف الوزارة خالل
تقريره��ا ال�ش��هري ()76انته��اك ًا �إ�س��رائيلي ًا بح��ق
ال�ص��حفيني وامل�ؤ�س�س��ات الإعالمي��ة يف الأرا�ض��ي
الفل�س��طينية م�س��تخدم ًا الق��وة املبا�ش��رة واملفرطة
لقم��ع ال�ص��حافيني/ت وو�س��ائل االع�لام م��ن اج��ل
�إق�ص��ائهم و�إبعاده��م ع��ن املي��دان ومن��ع عملي��ات
التغطي��ة ،م��ا جع��ل كل م��ن ال�ص��حافيني امليدانيني
وامل�ص��ورين يف مقدمته��م ،يدفع��ون اثمان��ا باهظ��ة
للتمك��ن م��ن اال�س��تمرار يف القيام ب�أعماله��م املهنية
ونق��ل احلقيقة وخا�ص��ة يف ظل ت�ص��اعد الفعاليات
وامل�س�يرات ال�س��لمية على احلدود ال�ش��رقية لقطاع
غزة املنددة باحل�ص��ار الإ�سرائيلي و�س��لب الأرا�ضي
الفل�سطينية.
وا�ش��تمل التقري��ر جممل االنته��اكات واالعتداءات
الت��ي يتعر���ض له��ا الإعالمي�ين وال�ص��حافيني
وم�ؤ�س�س��اتهم ،الفت�� ًا �إىل �أن االحت�لال الإ�س��رائيلي
ما�ض يف تعزيز قب�ض��ته �ضدهم خ�شية ك�شف وف�ضح
ممار�ساته بحق ال�شعب الفل�سطيني الأعزل.
و�أو�ض��ح التقري��ر �أن االحت�لال الإ�س��رائيلي �ص��عد
ا�ستهدافه لل�ص��حفيني من خالل تعري�ضهم للإ�صابة
املبا�ش��رة بالر�ص��ا�ص احل��ي واملط��اط ،واالعت��داء
عليه��م بال�ض��رب وال��ركل ،والتهديد ور�ش��هم بالغاز
ال�سام وغريه من و�س��ائل العنف �أو الإهانة واملعاملة
احلاط��ة بالكرامة والإن�س��انية ،والت��ي بلغت خالل
�ش��هر �أغ�س��ط�س املن�ص��رم( )12حالة اعت��داء ،نال
منه��ا � 7ص��حفيني يف قط��اع غ��زة ،و 5اخري��ن يف
ال�ضفة املحتلة ،وكان ذلك بهدف منعهم عن ممار�سة
عمله��م واحل��د م��ن تغطيته��م الإعالمي��ة جلرائ��م
االحت�لال والت��ي بلغ��ت ( )6ح��االت من��ع وعرقلة
عمل ال�صحفيني.
�أم��ا يف �ش���أن ح��االت االعتق��ال واالحتج��از
واال�س��تدعاء م��ن قب��ل االحت�لال الإ�س��رائيلي
�س��جل التقرير (� )8ص��حفيني وه��م الكاتبة دارين
طاطور(معتقل��ة) ،احم��د ال�ص��فدي ،ن��ادر بيرب�س،
�إبراهي��م الرنتي�س��ي ،حمم��د منى(معتق��ل) ،قا�س��م
بكري ،علي دار علي(معتقل) ،بهاء ن�صر.
ولفت التقرير �إىل �أن االحتالل الإ�س��رائيلي �أ�ص��در
حكم اعتقال لعدد( )3من ال�ص��حفيني وهما م�صعب
�س��عيد (� 22ش��هرا) ،وحممد منى(� 6ش��هور �إداري ٍا)،
وال�ش��اعرة داري��ن طاطور(�ش��هرين) ،فيم��ا م��دد
االحت�لال وماط��ل يف متدي��د االعتق��ال والإرج��اء

اإلعالم 84 :انتهـــاكًا بحق الحـــ

�أك�ثر م��ن ( )16حالة ،حي��ث نال��ت الكاتبة متديد
اعتقاله��ا خ�لال �ش��هر �أغ�س��ط�س خم�س��ة م��رات،
وحمم��د منى متديد اعتقاله مرت�ين ،وعلي دار علي
متدي��د اعتقال��ه مرت�ين ،وع�لاء الرمي��اوي متديد
اعتقال��ه ث�لاث م��رات قب��ل �أن تف��رج عن��ه بكفالة
مالية م�شروطة.
وفيم��ا يتعر�ض له ال�ص��حفيون املعتقلون يف �س��جون
االحت�لال م��ن م�ض��ايقات واهانات وفر���ض غرامات
مالية ،فقد �س��جل التقرير( )14حال��ة منها فر�ض
غرامي��ة مالي��ة ل��ـ� 9ص��حفيني قب��ل االف��راج ع��ن
بع�ض��هم يتخلل بع�ضها �ش��روط قا�سية كما حدث مع
ال�ص��حفي عالء الرمي��اوي ،وعلي دار عل��ي ،عدا عن
ا�س��تمرار امل�ضايقات بحق املعتقالت وهن الكاتبة ملى
خاطر ،و�سوزان العويوي ،و ال�شاعرة دارين طاطور.
ووث��ق التقري��ر ع��دد االقتحام��ات والت��ي بلغ��ت
�أك�ثر م��ن( )6حاالت ،توزع��ت يف اقتح��ام  3منازل
ل�ص��حفيني ،و 3مطابع يف ال�ضفة والقد�س املحتلتني،
و�س��ط اعمال التخريب والتفتي�ش وم�صادرة معدات
وهوات��ف والت��ي بلغ��ت ( )9حاالت ،يف حني �س��جل
حالتني( )2هدم مل�ؤ�س�س��ات ثقافي��ة و�إعالمية وهما
مطبعة �س��لوان بالقد�س املحتلة ،وم�ؤ�س�س��ة امل�سحال
يف قطاع غزة.

اعتداءات فل�سطينية

و�س��جل تقرير الوزارة االعتداءات الفل�سطينية يف
ال�ضفة املحتلة والتي بلغت عدد( )8من االنتهاكات
متثل��ت يف ( )6ح��االت �أم��ر ا�س��تدعاء م��ن قب��ل
�أجهزة املخابرات الفل�س��طينية متثلت يف ا�س��تدعاء
ال�ص��حفي خالد مع��ايل مرتني ،وثامر ال�س��باعنة 3
مرات ،وحممد �أبو جحي�شة.
فيم��ا ر�ص��دت ( )2حالة م�ص��ادرة واحتج��از لهوية
وهات��ف اجل��وال لل�ص��حفي خال��د مع��ايل و�س��ط
تهديديه با�ستمرار ا�ستدعائه ما مل يخف عليهم يف
كتاباته ال�صحافية.
تفا�ص��يل انته��اكات االحت�لال الإ�س��رائيلي من قبل
وزارة الإعالم خالل �شهر �آب /اغ�سط�س:2018
 :1-8-2018اعتدت قوات االحتالل ،على فرا�س
الدب���س امل�س���ؤول الإعالم��ي يف دائ��رة الأوق��اف
بال�ض��رب والركل ،كما منعت ال�صحافيني من ت�صوير
املواجه��ات الت��ي اندلع��ت داخ��ل امل�س��جد الأق�ص��ى
وطردتهم من املكان.
 :1-8-2018احتج��زت ق��وات االحت�لال ،مدير
م�ؤ�س�س��ة "�إيليا" للإعالم ال�شبابي يف مدينة القد�س
ال�ص��حايف �أحم��د ال�ص��فدي ب�ص��ورة احرتازي��ة،
ل�س��اعات عدة ،ملنعه من تغطية دخول امل�س��توطنني
�إىل الأق�صى .
 :1-8-2018منع��ت ق��وات االحت�لال الطواق��م
ال�ص��حفية م��ن تغطي��ة اقتح��ام االحت�لال
الإ�س��رائيلي لبل��دة �س��لوان ،جنوب البل��دة القدمية
من مدينة القد�س ال�ش��رقية املحتلة ،ويعتقل مدير
مرك��ز معلوم��ات وادي حل��وة ،ج��واد �ص��يام ،خ�لال
تواجدهما باحلي.
 :1-8-2018اعتقل��ت قوات االحتالل ال�ص��حفي
حممد �أنور من��ى ( 36عاما)من مدينة نابل�س مدير
�إذاع��ة هوان��ا نابل�س بعد مداهمة منزله وتفتي�ش��ه
وم�صادرة هاتفه اخللوي .
 :1-8-2018رف�ض��ت حمكم��ة عوف��ر الع�س��كرية
الإ�س��رائيلية ،اال�س��تئناف ال��ذي تق��دّ م ب��ه حمامي
الكاتبة ملى خاطر ،وقررت اال�ستمرار يف اعتقالها.
 :2-8-2018م��ددت حمكم��ة �س��امل الع�س��كرية
الإ�س��رائيلية اعتق��ال ال�ص��حفي حمم��د من��ى(36

عاما) مدير �إذاعة هوانا نابل�س ملدة � 7أيام.
� :2-8-2018أ�ص��يب ال�ص��حفي معت�ص��م �س��قف
احلي��ط مرا�س��ل �ش��بكة قد���س ،بر�صا�ص��تني
مطاطيت�ين يف القدم �أثناء بثه املبا�ش��ر للمواجهات
مع االحتالل يف املنطقة ال�شرقية مبدينة نابل�س
 :3-8-2018اقتحم��ت ق��وات االحت�لال
اال�س��رائيلي ،مطبعة "ذوقان" �ش��رق مدينة نابل�س،
واعتقل��ت �ص��احبها املحا�ض��ر يف كلي��ة عل��م النف�س
يف جامعة النجاح الوطنية الدكتور غ�سان ذوقان.
� :3-8-2018أ�ص��يب ال�ص��حفي �أحم��د الزريع��ي
مرا�س��ل وكال��ة "فل�س��طني احل��دث" ،باالختناق من
قناب��ل الغ��از الت��ي اطلقه��ا جي���ش االحت�لال عل��ى
ال�شبان على احلدود �شرق الربيج.
 :4-8-2018احتج��زت ق��وات االحت�لال ،حم ّرر
موق��ع "ع��رب  "48ال�ص��حايف قا�س��م بكري �س��اعات
ع��دة� ،إث��ر م�ش��اركته يف تظاه��رة �ض��د "قان��ون
القومي��ة" عن��د مدخ��ل بل��دة جم��د الكروم �ش��مال
�شرق مدينة عكا ،و�أطلقت �سراحه ب�شروط.
� :3-8-2018أ�ص��يب الزمي��ل ال�ص��حفي ع�لاء
النملة باالختن��اق ،خالل تغطيته فعاليات م�س�يرة
العودة �شرق رفح.
⭕ :4-8-2018االحت�لال مي��دد اعتق��ال 4
�ص��حفيني وه��م ع�لاء الرمي��اوي ،وحمم��د عل��وان،
وقتيبة حمدان ،وح�س��ني اجنا�ص � 7أيام ال�ستكمال
التحقيق.
 :6-8-2018اعتقلت قوات االحتالل ،ال�ص��حايف
احل�� ّر ن��ادر بيرب���س م��ن منزل��ه يف وادي اجل��وز يف

مدين��ة القد���س ،بع��د االعت��داء علي��ه بال�ض��رب،
واقتادته اىل مركز �شرطة امل�سكوبية ،حيث حقّقت
معه حوايل � 8ساعات.
� :6-8-2018أفرج��ت �س��لطات االحت�لال ع��ن
ال�ص��حفي نادر بيرب�س خم��رج برنامج �ص��باح اخلري
ياقد���س الذي يب��ث عرب �شا�ش��ة تلفزيون فل�س��طني
بكفال��ة مالية ب�ش��رط االمتث��ال للتحقي��ق يف وقت
اال�ستدعاء وبكفالة ماليه.
 :6-8-2018اعتقل��ت ق��وات االحت�لال مرا�س��ل
ف�ض��ائية " " TRTالرتكي��ة يف ال�ض��فة الغربي��ة
�إبراهي��م الرنتي�س��ي ،بع��د اقتح��ام منزل��ه فجر ًا يف
قري��ة رنتي���س �ش��مال غ��رب رام اهلل  ،حي��ث خلعوا
الب��اب ،و�ص��ادروا هواتف��ه النقال��ة ،واقت��ادوه �إىل
جهة جمهولة.
 :8-8-2018نق��ل ال�ش��اعرة داري��ن طاط��ور �إىل
معتق��ل اجللم��ة ،ق�ض��اء حيف��ا والذي �ستق�ض��ي فيه
حمكوميته��ا مل��دة �ش��هرين ،بعد اختزال م��دة ثالثة
�أ�ش��هر م��ن حمكوميته��ا البالغة خم�س��ة �أ�ش��هر كانت
فيها باملعتقل.
 :8-8-2018نيابة االحتالل ت�س��ت�أنف على قرار
الإف��راج ع��ن ال�ص��حفيني ع�لاء الرمي��اوي وحممد
عل��وان وقتيب��ة حم��دان وح�س��ني جنا���ص ،بكفالة
لكل منهم.
مالية � 5آالف �شيكل ٍ
� :8-8-2-018أ�ص��درت حمكمة ال�صلح يف مدينة
النا�ص��رة ،حكم�� ًا بال�س��جن الفعل��ي مل��دة � 5أ�ش��هر
بح��ق ال�ش��اعرة دارين طاط��ور ،بعد �إدانته��ا بتهمة
"التحري���ض ودعم منظمات �إرهابية" ،على خلفية
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ـــريات اإلعالمية خالل أغسطس

من�شورات لها على "فاي�سبوك
 :8-8-2018مددت حمكمة "�س��امل" الع�س��كرية
التابع��ة ل�س��لطات االحت�لال الإ�س��رائيلي  ،اعتقال
ال�ص��حفي حمم��د �أن��ور من��ى ( 36عا ًم��ا) ،ل��ـ 72
�ساعة.
 :9-8-2018هدم��ت طائ��رات االحت�لال
الإ�س��رائيلي ،مبنى م�ؤ�س�س��ة �سعيد م�س��حال للثقافة
والعل��وم (مرك��ز امل�س��حال الثقايف) غرب غ��زة ،من
خ�لال ق�ص��ف طائ��رات االحت�لال للمق��ر وال��ذي
يحت�ض��ن الفعالي��ات الثقافي��ة والفني��ة عل��ى تنوع
جماالتها.
 :9-8-2018م��ددت املحكمة الع�س��كرية التابعة
لالحتالل يف "ع�س��قالن" اعتقال الأ�سرية ملى خاطر
( 42عام�� ًا) م��ن حمافظة اخللي��ل للتحقيق جمدد ًا
وملدة ( )12يوم ًا.
� :10-8-2018أ�ص��يب ال�ص��حفي ع�لاء النمل��ة
بطل��ق ن��اري يف �س��اقه ،خ�لال تغطيت��ه فعالي��ات
م�سرية العودة �شرق رفح.
� :10-8-2018أ�ص��يب ال�ص��حفي حمم��ود ب�س��ام
اجلمل ،ب�شظية ر�صا�صة يف �أذنه �شرق رفح.
� :10-8-2018أ�صيب ال�صحفي حممد العمريطي
�إثر �سقوطه �أثناء �إطالق قنابل الغاز من الطائرة.
� :10-8-2018أجربت حمكمة عوفر الع�س��كرية
الإ�س��رائيلية ،كل م��ن مرا�س��ل ف�ض��ائية "TRT
" الرتكي��ة �إبراهي��م الرنتي�س��ي ،و قتيب��ة حمدان
وحمم��د علوان وح�س��ني �إجنا���ص ،على دف��ع كفالة
مالية بقيمة  1400دوالر قبل �أن تفرج عنهم؟

 :10-8-2018م��دّ دت حمكم��ة عوف��ر اعتق��ال
مدي��ر مكت��ب "ف�ض��ائية القد���س" ع�لاء الرمي��اوي
خم�س��ة �أيام بعد العدول عن قرار اال�س��بوع املا�ض��ي
باالفراج عنه.
 :12-8-2018حول��ت �س��لطات االحت�لال
الإ�س��رائيلي ال�ص��حفي حممد �أنور من��ى ،من مدينة
نابل���س �ش��مال ال�ض��فة الغربي��ة املحتل��ة� ،إىل
االعتقال الإداري ملدة �ستة �شهور.
 :12-8-2018ق��وات االحت�لال تف��رج بكفال��ة
مالي��ة ع��ن ال�ص��حفي هم��ام حمم��د حنت���ش م��ن
اخلليل ،بعد اعتقاله �إداريًا ملدة عام ون�صف.
 :15-8-2018اعتقل��ت قوات االحتالل مرا�س��ل
تلفزي��ون فل�س��طني عل��ي دار عل��ي ( 34عا ًم��ا) م��ن
قري��ة بره��ام �ش��مال غ��رب رام اهلل و�س��ط ال�ض��فة
الغربي��ة املحتل��ة بع��د اقتح��ام منزل��ه وتفتي�ش��ه
ب�شكل همجي.
 :15-8-2018املحكم��ة الع�س��كرية التابع��ة
لالحت�لال يف "عوف��ر" م��ددت اعتق��ال الأ�س�ير
ال�ص��حفي ع�لاء الرمي��اوي حتى ي��وم  19م��ن �آب/
�أغ�سط�س اجلاري.
 :15-8-218نقل الأ�س�ير ال�ص��حفي علي دار علي
( 34عام��ا)� ،إىل معتقل "عوفر" الع�س��كري ،والذي
كان قد اعتقل ،بعد اقتحام منزله وتفتي�ش��ه ب�شكل
همجي.
 :16-8-2018مددت حمكمة "عوفر" الع�سكرية
توقيف الأ�س�ير ال�ص��حفي علي دار علي ( 34عاما)،
مرا�س��ل تلفزيون فل�س��طني ،من قرية برهام �ش��مال

غ��رب رام اهلل ،خم�س��ة �أي��ام بداع��ي ا�س��تكمال
التحقي��ق ،وجتهي��ز الئح��ة اته��ام ،عل��ى �أن تعق��د
جل�س��ة جدي��دة ل��ه ي��وم االثن�ين املقب��ل .بذريع��ة
"التحري���ض" عل��ى �ص��فحته يف موق��ع التوا�ص��ل
االجتماعي "في�سبوك".
 :16-8-2018م��ددت خماب��رات االحت�لال
اعتقال ال�ص��حفية والكاتبة الفل�س��طينية الأ�سرية
مل��ى خاط��ر � 8أيام �أخ��رى ال�س��تكمال التحقيق معها
يف �سجن ع�سقالن.
 :17-8-2018اعت��دت �ش��رطة االحت�لال
اال�س��رائيلي عل��ى مرا�س��لة تلفزي��ون "فل�س��طني"
كري�س��تني رين��اوي بالدف��ع بق��وة ،وط��ردت
ال�ص��حافيّني م��ن باب الأ�س��باط يف مدين��ة القد�س،
�أثن��اء تغطيته��م قمعها امل�ص��لّني م��ن املكان ،م��ا �أدى
لت�ضرر الكامريا.
 :19-8-2018املحكم��ة الع�س��كرية لالحتالل يف
"عوف��ر" �أوقفت قراره��ا للمرة الثاني��ة ،بالإفراج
ع��ن ال�ص��حفي عالء الرمي��اوي بع��د �أن طلبت نيابة
االحت�لال �إرج��اء تنفي��ذه لنيتها تقدمي ا�س��تئناف
عل��ى القرار القا�ض��ي بالإفراج عن��ه بكفالة بقيمة
� 3000ش��يكل وكفالة طرف ثالث على �أن يح�ض��ر
الأ�سري الرمياوي جل�سات املحاك
� :20-8-2018أفرج��ت حمكم��ة عوف��ر
الإ�س��رائيلية ،ع��ن مدي��ر مكت��ب قن��اة "القد���س"
ال�ص��حايف ع�لاء الرمي��اوي ب�ش��روط قا�س��ية وه��ي
دف��ع كفال��ة مالي��ة بقيم��ة ع�ش��رة �آالف �ش��يكل،
وعدم مغادرة مكان �س��كنه ،ومنعه من ممار�سة عمله
ال�ص��حايف مل��دة �ش��هرين .وج��اء ذل��ك بع��د قرا َرين
�س��اب َقني بالإفراج عن��ه بكفالة مالي��ة ،وقد �أوقفت
املحكمة تنفيذهما بطلب من النيابة
� :20-8-2018أجلت حمكمة "عوفر" الع�سكرية
الإ�سرائيلية ،جل�سة حماكمة ال�صحفي الفل�سطيني
عل��ي دار عل��ي حت��ى تاري��خ الراب��ع م��ن �أيل��ول/
�س��بتمرب القادم.وهذه ه��ي املرة الثاني��ة التي يمُ دد
فيها االحتالل اعتقال ال�ص��حفي "دار علي" ،بعد �أن
جرى اعتقاله من منزله يوم الأربعاء املا�ضي.
 :23-8-2018مددت املحكمة الع�سكرية التابعة
لالحت�لال يف "ع�س��قالن" ،اعتق��ال الأ�س�يرة مل��ى
خاط��ر ( 42عام�� ًا) م��ن حمافظ��ة اخللي��ل ،للم��رة
ال�س��ابعة عل��ى الت��وايل ومل��دة �س��بعة �أي��ام بذريعة
لتحقيق
ا�ستكمال الإجراءات الق�ضائية .وتتعر�ض
ٍ
قا���س ومتوا�ص��ل يف معتق��ل "ع�س��قالن" من��ذ تاريخ
ٍ
اعتقالها يف  24من متوز  /يوليو .2018
� :27-8-2018أقدم��ت ق��وات االحت�لال عل��ى
اقتح��ام مطبع��ة "املناه��ل" �ش��رق مدين��ة نابل���س،
فج��ر ًا ،وق��ام اجلن��ود بنه��ب نح��و �س��تة ماكين��ات
طباع��ة حديث��ة ونقلوه��ا يف �ش��احنات �إىل جه��ة
غري معلومة ،بعد �أن خلعوا الباب الرئي�سي للمطبعة
والأب��واب الداخلي��ة ،وتق��دّ ر قيمته��ا برب��ع مليون
دوالر".
� :27-8-2018إدارة �س��جون االحت�لال تنق��ل
الأ�س�يرة الكاتب��ة ملى خاط��ر ( 42عا ًم��ا) من مركز
حتقي��ق "ع�س��قالن" �إىل �س��جن "ه�ش��ارون" ،وذل��ك
بعد  34يو ًما من التحقيق القا�سي املتوا�صل معها.
 :28-8-2018حمكم��ة االحت�لال ت�ص��در حكم ًا
بال�س��جن عل��ى ال�ص��حفي "م�ص��عب �س��عيد" م��ن رام
اهلل مل��دة � 22ش��هر ًا وغرام��ة مالي��ة "�أل��ف دوالر
�أمريكي".
 :28-8-2018االحت�لال يعتق��ل ال�ص��حفي بهاء
ن�ص��ر ويعتدي عليه بال�ض��رب والتكبي��ل كما اعتدى
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عل��ى جمموع��ة م��ن ال�ص��حفيني خ�لال تغطيته��م
اعت��داء امل�س��توطنني عل��ى �أرا�ض��ي املواطن�ين
وجتريفها يف قرية را�س كركر غرب رام اهلل
 :28-8-2018قوات االحتالل تفرج عن امل�ص��ور
ال�ص��حفي "به��اء ن�ص��ر" بع��د �س��اعات م��ن اعتقاله
عق��ب االعت��داء عليه خالل تغطيت��ه الحتجاجات
الأه��ايل على جتري��ف �أرا�ض��يهم قرب بل��دة "را�س
كركر" غرب رام اهلل اليوم.
ً
مطبعة
 :29-8-2018هدم��ت �ش��رطة االحتالل
بحج��ة ع��دم
ح��ي �س��لوان بالقد���س املحتل��ة ّ
يف ّ
الرتخي���ص ،وه��ي مقامة منذ ع�ش��ر �س��نوات ،وتقوم
على م�ساحة  30م ً
رتا مرب ًعا.
 :29-8-2018حمكم��ة االحت�لال الع�س��كرية
يف �س��جن عوف��ر ترج��ئ النظ��ر يف ق�ض��ية الأ�س�يرة
�س��وزان العوي��وي (40عا ًم��ا) حت��ى العا�ش��ر م��ن
ت�شرين الأول� /أكتوبر 2018
 :29-8-2018جي���ش االحت�لال يعرق��ل عم��ل
ال�ص��حفيني من تغطية اح��داث ر�أ�س_كركر ومنع
الأه��ايل م��ن الو�ص��ول �إىل �أرا�ض��يهم الت��ي يجرفها
امل�ستوطنون.
 :29-8-2018م��ددت حمكم��ة االحت�لال
الإ�س��رائيلي ،اعتق��ال الكاتب��ة الفل�س��طينية مل��ى
خاط��ر ( 42عاما) ،ثمانية �أيام ،بذريعة ا�س��تكمال
الإج��راءات الق�ض��ائية وذل��ك للم��رة الثامن��ة منذ
اعتقالها.
ً
مطبعة
 :29-8-2018هدم��ت �ش��رطة االحتالل
تع��ود للمواطن عز الدين �س��مرين يف حي عني اللوز
يف ح��ي �س��لوان و�س��ط حرا�س��ة م�ش��دّ دة م��ن جن��ود
بحجة عدم الرتخي�ص.
االحتاللّ .
� :31-8-2018أ�ص��يب ال�ص��حفي والنا�ش��ط
الإعالم��ي حمم��د زع��رب باالختناق �أثن��اء تغطية
فعاليات م�سريات العودة �شرق حمافظة خان يون�س
� :31-8-2018أ�ص��يب امل�ص��ور حممد �أبو �س��لطان
بطل��ق ن��اري يف الق��دم خ�لال تغطيت��ه للمواجه��ات
الدائرة �شرق حمافظة رفح جنوب القطاع .

تفاصيل االنتهاكات الداخلية
الفلسطينية خالل شهر آب /
اغسطس2018
 :2-8-2018جه��از االم��ن الوقائ��ي يف ال�ض��فة
املحتل��ة ،ي�س��تدعي ال�ص��حايف خال��د مع��ايل يوم�ين
عل��ى الت��وايل للتحقي��ق مع��ه ع��ن عمل��ه ال�ص��حفي
و�س��ط تهدي��ده باغ�لاق ح�س��ابه عل��ى الفي�س بوك
وا�س��تمرار ا�س��تدعائه ما مل "يخف عنه��م" كم قال
معايل وقاموا بحجز جواله وهويته.
 :4-8-2018ط��ردت �ش��رطة مع�بر رف��ح ال�بري
التابعة لل�س��لطة الفل�سطينية ،ال�صحايف احل ّر مثنى
النج��ار م��ن داخ��ل املع�بر �أثن��اء تغطيت��ه رح�لات
احلج ،من دوم معرفة �أ�سباب املنع.
 :13-8-2018جه��از الأم��ن الوقائ��ي يف جن�ين
ي�س��تدعي الأ�س�ير املح��رر والكات��ب ال�ص��حفي ثامر
�سباعنة للمرة الثالثة خالل � 10أيام.
 :13-8-2018جه��از الأم��ن الوقائ��ي ي�س��تدعي
ال�ص��حفية هبة حممد النت�ش��ة من اخلليل للتحقيق
معها.
 :30-8-2018ا�س��تدعت خماب��رات اخللي��ل يف
ال�ض��فة املحتل��ة ،ال�ص��حفي حمم��د �أب��و جحي�ش��ة
للمقابل��ة ،وال��ذي رف���ض االمتث��ال لطل��ب خمابرات
اخللي��ل ،وق��ال" :ل��ن �أغ�ير موقف��ي يف الدف��اع ع��ن
القانون ،من يريدين ي�أتيني عرب القانون والنيابة".

تقرير
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وزارة الصحة تطالب بتوفيره قبل فوات األوان:

انقطاع الحليب العالجي يهدد حياة أكثر من  100طفل في غزة
غزة – الر�أي – زينة حمي�س��ن وح�س��ن
النجار:
يف جملة احل�ص��ار املفرو���ض على قطاع
غزة تطفو على ال�س��طح كل يوم م�شكلة
جديدة على �ص��عيد خمتلف ،ولكن هذه
امل��رة يب��دو �أن كارثة �إن�س��انية تفر�ض
ككابو���س عل��ى �أك�ثر م��ن 100
نف�س��ها
ٍ
طفل من قطاع غزة مهددون ب�إ�ص��ابتهم
بالإعاق��ة احلركية والنف�س��ية ب�س��بب
توق��ف توري��د م��ا يع��رف ب��ـ (احللي��ب
العالج��ي  )PKUعنه��م كم��ا �أعلن��ت
وزارة ال�صحة الفل�سطينية يف غزة.

األطفال
من جهتها �أك��دت الدكتورة مها العمامي
عل��ى خط��ورة �إيق��اف توري��د احللي��ب
العالج��ي  PKUنظ��را لأن الع�ش��رات
م��ن �أطفال غ��زة هم بحاجة له ب�ش��كل
عاج��ل .ونا�ش��دت كاف��ة امل�س��ئولني
الفل�س��طينيني يف ال�ض��فة الغربي��ة
وقطاع غزة و�ص��ناع القرار �إىل �ضرورة
ح��ل هذه امل�ش��كلة ب�ش��كل عاج��ل" ،لأن
ع��دم حلها يعن��ي �أن هن��اك العديد من
الأطف��ال مهددون بالإعاقات والتخلف
العقلي التي �ست�صيبهم ب�شكل مبا�شر".
ودع��ت العمامي �إىل �ض��رورة عدم الزج
بالق�ض��ايا الإن�س��انية والقطاع ال�صحي
خ�صو�ص��ا يف �أي ق�ض��ية ت�ؤث��ر عليه��ا
�سلبيا.

نداء استغاثة
املواط��ن حممود عبد الع��ال �أطلق نداء
ا�س��تغاثة ب�أطباء عيادة �شهداء الرمال
للح�صول على علب من احلليب العالجي
امل�ص��ابي مبر���ض  PKUبعد
لطفلي��ه
نْ
�أن انقط��ع من��ذ ث�لاث �أ�ش��هر ،وت��زداد
احلاجة �إليه مع بداية العام الدرا�س��ي
اجلدي��د حيث �أ�ص��بحت احلاج��ة لهذا
احللي��ب �أك�ثر �إحلاح�� ًا ل�ض��مان ق��درة
�أطفال��ه عل��ى الرتكي��ز وجتن��ب �أي
ا�ض��طرابات �س��لوكية خالل تواجدهم
يف املدر�سة.
"حمم��ود" ال��ذي ب��د�أت معانات��ه عند
مي�لاد طفلت��ه "ح�لا" بع��د اكت�ش��اف
�إ�ص��ابتها مبر���ض  PKUالوراثي الذي
يحرمه��ا م��ن �ش��رب احللي��ب املتع��ارف
علي��ه كبقي��ة الأطف��ال؛ ت�ض��اعفت
معاناته مبي�لاد طفله "عادل" امل�ص��اب
�أي�ضا باملر�ض ذاته.

احللي��ب مل يع��د موج��وداً� ،أ�ص��بحت أكثر من  100طفل
حيرة ! ..
ما هو مرض  PKU؟
مر���ض  PKUينت��ج ع��ن تراك��م �أح��د "ح�لا" التي �أ�ص��بحت يف التا�س��عة من �أح��اول �إلهاءهم ببع�ض �أنواع الع�ص��ائر مهددون
امل�سموحة".

الأحما�ض الأمينية ب�س��بب خلل جيني
ي���ؤدي الرتاكم هذا احلم�ض الأميني يف
�أن�س��جة اجل�سم وارتفاع ن�س��بة وجوده
يف ال��دم �إىل تل��ف يف خاليا املخ م�س��بب ًا
�إعاق��ة عقلي��ة ل��دى املري���ض �إ�ض��افة
�إىل اال�ض��رابات ال�س��لوكية والنف�سية،
وهذا يفر�ض على الطفل نظام ًا غذائي ًا
حم��دد ًا واالمتن��اع ع��ن �ش��رب احللي��ب
الع��ادي ،لذل��ك ف���إن احللي��ب العالجي
املخ�ص���ص �ض��روري له���ؤالء لأطف��ال
ل�ض��مان �س�لامة عملي��ة النم��و وتكوين
الدماغ لديهم.

قرية دير ألهوا المهجرة
غربي القدس
كان��ت القري��ة تنه���ض عل��ى قم��ة جب��ل
ع��ال ,م�ش��رف على م�س��احات �شا�س��عة من
الأرا�ض��ي يف الغ��رب وال�ش��مال واجلن��وب
وكان��ت طري��ق فرعي��ة تربطه��ا بطريق
فرعية �أخرى تف�ضي �إىل بيت حلم ,ومتر
على بعد عدة كيلومرتات �ش��مايل �ش��رقي
القري��ة .كما كان��ت طرق ترابية ت�ص��لها
بالقرى املجاورة.
وكان��ت دير اله��وا قائمة يف موق��ع �أثري
وقد ا�س��تخدم بع�ض احلج��ارة والأعمدة
م��ن الأبنية التي كانت قائمة ذات يوم يف
هذا املوقع لت�شييد منازل القرية.
احتالل القرية وتطهريها عرقيا
كان��ت دي��ر اله��وا �إح��دى الت��ي احتلت يف
بداي��ة عملي��ة هه��ار عن��د نهاي��ة الهدنة
الثانية .وقد �س��قطت القري��ة ليلة 18-
 19ت�ش��رين الأول\ �أكتوب��ر( 1948

عمره��ا ،و"ع��ادل" يف اخلام�س��ة م��ن
عم��ره ،مل ي�س��تطيعا �ش��رب احللي��ب
ال��ذي اعت��ادوا عليه بع��د انقطاعه من
خم��ازن وزارة ال�ص��حة ،ليج��د والدهم
نف�س��ه يف حرية م��ن �أمره خا�ص��ة وقلق
م�ستمر جتاه �أطفاله الذين ال يتوقفون
ع��ن طل��ب احللي��ب با�س��تمرار و�إحل��اح
نظر ًا العتيادهم عليه منذ طفولتهم.
يقول حممود عبد العال" :حال وعادل
دائم ًا ي�س���ألوين عن احلليب فقد تعلقوا
ب��ه ب�ش��كل كبري خا�ص��ة ال�ص��غري عادل
ال��ذي �أ�ص��بح يبك��ي عندما �أخ�بره ب�أن

ن�س��بة املر���ض ل��دى "ع��ادل وح�لا"
ارتفع��ت ب�ش��كل كب�ير من��ذ انقط��اع
احللي��ب ،ال��ذي كان وج��وده يخفف من
ارتف��اع الن�س��بة ،خا�ص��ة عندما ُي�ص��ر
الأطف��ال عل��ى تن��اول بع���ض امل�أكوالت
املمنوع��ة ،الأم��ر الذي �أث��ر على بع�ض
�س��لوكياتهم خا�ص��ة يف الق��درة عل��ى
الرتكي��ز والتميي��ز ب�ين الأ�ش��ياء ،وهو
م��ا مل يكن يالحظ��ه الأب عل��ى طفليه
عندما كانا يتناوالن احلليب بانتظام.

خطر على حياة عشرات

الرتاج��ع العقل��ي واال�س��تيعابي ال��ذي
يه��دد "ح�لا" و"ع��ادل" �س��يهدد �أي�ض�� ًا
�أك�ثر م��ن  100طف��ل يف قط��اع غ��زة
الذين ي�س��تعدون لبدء عامهم الدرا�سي
اجلدي��د ،فوفق�� ًا لإح�ص��ائية حمدث��ة
�ص��درت الي��وم ع��ن وزارة ال�ص��حة يف
قط��اع غزة ف���إن � 110أطف��اال يف قطاع
غزة م�صابون مبر�ض  ،PKUمنهم 11
لا �أقل من �س��نة و 27طف ً
طف� ً
ال من عمر
�س��نة �إىل ث�لاث �س��نوات� ،أم��ا الأطفال
يف عم��ر االنت�س��اب لريا���ض الأطف��ال
واملدرا���س بل��غ  30طف� ً
لا بعم��ر 6_3
�سنوات و 42طف ً
ال بعمر � 12_6سنة.

إعداد  /فلسطين عبد الكريم :

�أو يف الليل��ة التالي��ة) يف قب�ض��ة الكتيبة
الرابعة من لواء هرئيل.
فبعد �أن انتزعت الوحدات الإ�س��رائيلية
دي��ر �آب��ان م��ن الق��وات امل�ص��رية ,وجهت
اهتمامه��ا �إىل دير الهوا الت��ي كانت �أعلى
م��ن دير �آبان ب 300م�تر مع �أنها ال تبعد
عن هذه الأخرية �إال م�سافة كيلومرتين.
وق��د ج��اء يف كت��اب (تاري��خ ح��رب
اال�س��تقالل) ( �أن ال�ص��عود �إىل القري��ة
(كان) يف حد ذاته يتطلب جمهودا كبريا,
ول��و كان للع��دو [الق��وات امل�ص��رية]
الق��درة على ال�ص��مود لكان من دون �ش��ك
ت�سبب لنا ب�صعوبات كثرية.
لكن هنا �أي�ضا ان�سحب املقاتلون فور ق�صف
امل��كان ,لأنهم فقدوا الثق��ة بقدرتهم على
ال�ص��مود ولأن اخل��وف من جي�ش��نا دب يف
قلوبهم).

وال ي��رد �أي ذك��ر للمدني�ين� ,إال �إن امل�ؤرخ
الإ�س��رائيلي بن��ي موري���س ي�ش�ير �إىل �أن
قائد العملية يغ�آل �ألون �أو�ض��ح ل�ضباطه,
يف �أرج��ح الظ��ن� ,أن��ه يج��ب �أال تبقى �أية
جمموعة مدني��ة يف املنطقة التي احتلت
يف �أثناء العملية.
وق��د �س��ويت �أج��زاء م��ن املوق��ع بالأر�ض
وجرف��ت وجمع��ت البقاي��ا لت�ش��كل كومة
كب�يرة يف �أح��د �أط��راف املوق��ع وتغط��ي
ب�س��اتني اخل��روب و�أ�ش��جار الزيت��ون
امل�ص��اطب يف ال�ش��مال واجلن��وب والغ��رب
كم��ا ينب��ت ال�ص��بار يف الط��رف اجلنوب��ي
للقري��ة .وتق��وم يف الط��رف الغرب��ي
حيط��ان مهدم��ة وتظه��ر كت��ل كب�يرة من
الأ�سمنت امل�س��لح �إىل جانب برج املراقبة
الذي �أقيم يف املنطقة املجروفة.
وق��د ن�ش���أ ال�ص��ندوق القوم��ي اليه��ودي

(وهو الذراع املخت�ص��ة با�ستمالك
الأرا�ض��ي و�إدارته��ا يف املنطق��ة
ال�ص��هيونية العاملي��ة� ,أنظر م�س��رد
امل�ص��طلحات) على �أرا�ض��ي القرية,
وعل��ى �أرا�ض��ي ب�ض��ع قرى جم��اورة,
منت��زه (املئت��ي ع��ام) وق��د غر���س
حديثا �إىل جانب املنتزه �أ�ش��جار
التن��وب .ومير ع�بر املنتزه
يف �أرا�ض��ي قرية دير الهوا,
طري��ق هيوب��رت همف��ري
املحفوف بالأ�شجار.
املغت�ص��بات ال�ص��هيونية عل��ى ارا�ض��ي
القرية
ال م�ستعمرات على �أرا�ضي القرية.
�أما م�س��تعمرة ني�س ه��رمي (,)155128
التي �أ�س�س��ت يف �س��نة  ,1950فقريبة من
الطرف ال�شمايل ال�شرقي ملوقع القرية
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تدمير المؤسسات الثقافية..
مخطط إسرائيلي يستهدف الهوية الفلسطينية
غزة -الر�أي -فل�سطني عبد الكرمي
قرية الفنون واحلرف ،مركز امل�سحال
الثق��ايف� ،إغ�لاق مطاب��ع وخل��ع �أبواب
وم�ص��ادرة مع��دات و�أجهزة..هذه كلها
حما�ض��ن للرتاث الفل�سطيني ا�ستهدفها
االحت�لال الإ�س��رائيلي وال ي��زال
يالحق م��ا تبقى من الأماك��ن الأثرية
والتاريخي��ة العريق��ة ،م��رة بالتدمري
واله��دم ،وم��رة بالإغ�لاق و�أحيان��ا
بامل�ص��ادرة ،يف حماول��ة من��ه للتعتي��م
والق�ض��اء على كل ما ه��و موروث ثقايف
فل�سطيني و�ص��و ًال للق�ضاء على الهوية
الفل�سطينية وفق اعتقاده.
قري��ة الفن��ون واحلرف بغ��زة كان لها
ن�ص��يب من التدمري الكبري بعدما �ش��نت
طائرات االحتالل الإ�سرائيلي عدوان ًا
كبري ًا على قطاع غزة يف منت�صف ال�شهر
املا�ضي ،كان الأكرب والأو�سع يف منطقة
"الكتيبة" التي تعر�ضت لق�صف �شديد
�أدى لت�ض��رر كب�ير يف املب��اين املحيطة،
كقري��ة الفن��ون ،وم�س��جد الكتيب��ة
ومبن��ى الكت��ب الوطنية ،ومبن��ى �آخر
تابع جلامعة الأزهر.
وتهتم قرية الفنون واحلرف ،بتنظيم

املعار���ض الفني��ة ،وبرام��ج تطوير فن
الر�س��م يف املدار�س ،وال��دورات الفنية
املختلفة ،وور�ش احلرف يف القرية.
وت�ض��م ب�ين جنابته��ا �أربع��ة بي��وت
�أ�سا�سية :بيت الب�س��ط ،بيت النحا�س،
بي��ت التطريز ،بيت اخل�ش��بيات ،حيث
ت�ش��مل تل��ك البيوت مقتني��ات تراثية
وتاريخي��ة قدمي��ة كان��ت تع��دّ م��زار ًا
لل�سياح املحليني والأجانب.
ُ
وتبل��غ م�س��احة القري��ة 250م،2
م�ص��ممة ب�إيح��اء م��ن الفن الإ�س�لامي
التقليدي ،حيث ُ�ش�� ِّيدت على �شكل بيت
تقليدي بعنا�صره املختلفة ،فالأقوا�س
والقب��ب وال�س��قف الع��ايل ،وال�س��احة
الداخلي��ة التي تتو�س��ط البيت ،متتاز
ب�شكلها الرائع.
حم��اوالت االحت�لال له��دم امل�ش��هد
الق��ايف وطم���س الهوي��ة الفل�س��طينية
مل تتوق��ف هنا ،فقد طالت �ص��واريخه
احلاقدة مبنى مركز امل�س��حال الثقايف
املك��ون م��ن خم�س��ة طواب��ق ،وهدمت��ه
ومت ت�سويته بالأر�ض ،الأمر الذي �أدى
لإ�صابة  18مواطن ًا بجروح خمتلفة.
ويعمل املركز على ن�ش��ر الوعي الثقايف

والعِلم��ي ،ويق��دم ن�ش��اطات وخدم��ات
متنوعة للأفراد واجلماعات بالتعاون
م��ع امل�ؤ�س�س��ات العامل��ة يف ذات املج��ال
لتحقي��ق التنمي��ة امل�س��تمرة للمجتمع
الفل�س��طيني يف كاف��ة جم��االت العل��م
والثقاف��ة ،وم��ن �أهم براجم��ه برنامج
توثيق التاريخ الفل�سطيني ،كما يهدف
املرك��ز �إىل العم��ل عل��ى املُ�س��اهمة يف
نه�ضة املجتمع الفل�سطيني وم�ساندته.
ويحت��وي املرك��ز عل��ى َم�س��رح وقاع��ة
م�ؤمترات ومكتبة �إلكرتونية وتقليدية
ومركز للدرا�س��ات والأبحاث ،وقاعات
معار�ض للفنون الت�ش��كيلية وخمتربات
حا�سوب
كما ي�ض��م مقار العدي��د من املجموعات
الثقافية مثل "مقر اجلالية امل�ص��رية،
ومقر فرقة العنقاء" ،وغريها.
ويف �إط��ار ه��دم الأماك��ن الثقافي��ة
والتاريخي��ة ،اعتدت ق��وات االحتالل
عل��ى مطبع��ة "املناه��ل" يف منطق��ة
بالط��ة البل��د �ش��رقي مدين��ة نابل���س
بال�ضفة املحتلة ،وقامت بخلع الأبواب
وتفكيك وم�صادرة معداتها واال�ستيالء
عليها بالكامل ،وهو ما يندرج يف �س��ياق

التحري�ض على امل�ؤ�س�س��ات ال�ص��حافية
الفل�سطينية ،الذي طالت منذ ،2016
 22مطبعة يف حمافظات الوطن.
خمطط لتدمري الثقافة
م��ن جهت��ه يق��ول �أم�ين ع��ام مب��ادرة
املثقف�ين الع��رب و�أ�س��تاذ التاري��خ
الفل�س��طيني د .نا�ص��ر الياف��اوي":
يب��دو �أننا الي��وم �أمام اكتم��ال الر�ؤية
ال�ص��هيو �أمريكي��ة ،واكتم��ال ال�ص��راع
بكاف��ة �أبع��اده ،فمن��ذ ن�ش���أة دول��ة
االحت�لال الوظيفي��ة وه��م يحارب��ون
امل�س��اجد ويدمرونه��ا العتقاده��م �أنها
م�صنع الرجال ،ولكن اليوم دارت رحى
العدوان لت�شمل م�ؤ�س�ساتنا الثقافية".
وي�ؤك��د اليافاوي يف حديثه لـ"الر�أي"،
�أن الأم��ر لي���س ولي��د اللحظ��ة ،ب��ل
مكمل ملا و�ض��عته �إ�سرائيل من �أجندات
حاول��ت به��ا طم���س الثقاف��ة والرتاث
الفل�س��طيني ،لأنهم��ا الدلي��ل عل��ى
امتدادن��ا يف ه��ذه الأر���ض من��ذ �آالف
ال�سنني.
ووف��ق ما ذكره ف���إن خمطط االحتالل
له��دم كل م��ا ه��و م��وروث ثق��ايف،
ي�ش��مل �إزال��ة وتغي�ير �أ�س��ماء الق��رى

الفل�س��طينية وحتريفه��ا ب�أ�س��ماء
توراتي��ة ،وتزوي��ر ال�تراث والآث��ار،
وحماول��ة ن�س��ب املنت��ج الفل�س��طيني
احل�ضاري ب�شقيه املعنوي واملادي لهم.
"كم��ا يت�ض��من خمط��ط االحت�لال
الغتي��ال الثقاف��ة الفل�س��طينية،
مالحق��ة امل�ؤ�س�س��ات واجلامع��ات
الوطني��ة و�إغالقه��ا تاريخي��ا ،و�أي�ض��ا
اغالق م�ؤ�س�س��ة بيت ال�شرق يف القد�س
من��ذ �أك�ثر م��ن عقدي��ن م��ن الزم��ن"،
ي�ضيف اليافاوي.
وحول ق�ص��ف مرك��ز امل�س��حال الثقايف
وقري��ة الفنون واحلرف بغزة ،يو�ض��ح
�أن غ��زة رغ��م قل��ة �إمكانياته��ا و�ش��دة
ح�ص��ارها وخن��ق ابداعاته��ا ،تعت�بر
احلب��ل ال�س��ري واخل��زان الوطن��ي
لفل�س��طني ،وبعد ف�شل مراهنات العدو،
اتخ��ذ ق��رار غا�ش��م لإخرا���س �أو جلم
ُبعده��ا امل��ادي واملعن��وي ،ف��كان ق��رار
ق�ص��ف عناوي��ن ثقافي��ة �إبداعي��ة
�ش��عبية ظنا منهم �أن �أهايل غزة �سوف
ي�س��تكينوا ويثبط عزمه��م ،ولكن غزة
دوما كطائر الفينيق تنه�ض من و�س��ط
الرماد.
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الدكتور علي خليفة 37..عامًا من العطاء في ميدان التربية والتعليم
غزة -الر�أي� -سامي جاد اهلل
تزهو حياة الإن�س��ان وتتميز بالبهاء واجلمال
وال�س��عادة عندم��ا متت��زج باجل��د واالجته��اد
والعط��اء الواف��ر ،و�أم��ام ه��ذه املع��اين يزول
التع��ب والع��رق لأن هذا الإن�س��ان ق��د خا�ض
الغمار و متكن من حتقيق الطموح وقدم لذاته
وجمتمعه برغم هول ال�صعوبات .
ه��ذه �أبع��اد فل�س��فية تتجل��ى يف من��اذج
ال�شخ�ص��يات املعطاءة ومنها �شخ�صية الدكتور
عل��ي خليف��ة وه��و �أح��د �أب��رز الرتبوي�ين
الفل�س��طينيني والذي يرتك املي��دان التعليمي
وم��كان عمل��ه وزارة الرتبي��ة والتعليم العايل
ب�س��بب التقاع��د وذل��ك بع��د  37عام�� ًا م��ن
العطاء.
عل��ي خليف��ة م��ن خمي��م الن�ص�يرات لالجئني
و�س��ط قط��اع غ��زة ،ح�ص��ل عل��ى بكالوريو�س
ريا�ضيات من كلية العلوم بجامعة الإ�سكندرية
عام  ،1981وبعد هذه ال�ش��هادة عمل مبا�شرة
يف جمال التدري�س ملدة عام يف برنامج تعليمي
�أطل��ق علي��ه “ال�ص��مود” يف مدار���س وكال��ة
الغ��وث  ،ث��م يف العام  1982التحق ر�س��مي ًا يف
العمل كمعلم يف املدار�س احلكومية.
يف �س��نوات الثمانين��ات كانت هن��اك �إغراءات
كث�يرة للعم��ل يف خ��ارج فل�س��طني يف جم��ال
التدري���س للخريج�ين الفل�س��طينيني ،لك��ن
خليف��ة مل يلتف��ت له��ذه الإغ��راءات و�أ�ص��ر
عل��ى البق��اء يف فل�س��طني ليعل��م طلبته��ا ،لقد
كان لدي��ه �ش��عور وطني خال�ص ب���أن البقاء يف
الوط��ن والتعليم في��ه بحد ذات��ه عمل وطني

مهم.
ا�س��تمر الدكتور خليفة يف العم��ل يف املدار�س
احلكومي��ة برغ��م ال�ص��عوبات القائم��ة الت��ي
�أبرزه��ا ال�سيا�س��ة الإ�س��رائيلية الهادف��ة
لتجهيل ال�ش��عب الفل�س��طيني ،فال يخلو �أ�سبوع
�إال وهناك اقتحامات ملدار�س �أو اعتقال طلبة
�أو معلمني خا�صة يف املدار�س الثانوية.
تبن��ى الدكت��ور خليفة نظ��رة ثاقب��ة ب�أنه ال
يج��وز تعطيل الدرا�س��ة و�أن تعوي���ض الطلبة
م��ا فاته��م م��ن درو�س �أم��ر مهم وحي��وي فكان
يحر���ص عل��ى تعوي���ض طلبته الدرو���س  ،كان
يخ�بر الطلب��ة �أن ممار�س��ات االحت�لال بحق
املدار���س ه��ي �سيا�س��ة ته��دف له��دم التعلي��م ،
ويجب علينا �أن نت�صدى لهذه ال�سيا�سة ونتعلم
لأن العلم �سالح لتحرير وطننا.
خالل فرتة عمله معلم ح�ص��ل الدكتور خليفة
عل��ى نتائج متقدمه يف نتائ��ج الثانوية العامة
يف الريا�ض��يات و ب�س��بب ن�شاطه ومتيزه تدرج
يف العم��ل التعليم��ي ففي الع��ام  1987انتقل
للعم��ل كم�ش��رف ريا�ض��يات مبديري��ة تعلي��م
غ��زة  ،ويف العام  1994وعند قدوم ال�س��لطة
الوطنية الفل�س��طينية وت�ش��كيل هياكل وزارة
الرتبي��ة والتعلي��م الع��ايل مت تعيين��ه نائب�� ًا
ملدي��ر الرتبي��ة والتعلي��م بخانيون���س ثم عني
مدير ًا للتعليم يف املدينة .
خ�لال ف�ترة عمله وا�ص��ل حتقي��ق طموحاته
التعليمي��ة فح�ص��ل عل��ى درج��ة املاج�س��تري
يف الريا�ض��يات ع��ام  1995م��ن اجلامع��ة
الأمريكي��ة �آي��وا يف الوالي��ات املتح��دة

الأمريكي��ة ث��م درج��ة الدكت��وراه م��ن نف���س
اجلامع��ة تخ�ص���ص مناه��ج وط��رق تدري���س
ريا�ضيات.
ويف الع��ام  2000مت تعيين��ه نائ��ب مدير عام
التخطي��ط يف وزارة التعلي��م  ،ويف 2004
مدي��ر ع��ام الكت��ب واملطبوع��ات الرتبوية ثم
مدي��ر ع��ام الإدارة العام��ة للتعلي��م العام ،ثم
مدير عام التخطيط ،و�أخري ًا عاد كمدير عام
لإدارة الكتب واللوازم.
وخالل م�سرية عمله وتدرجه الوظيفي املتنوع
فقد متيز يف الكثري من الأعمال منها امل�ش��اركة
بتنفي��ذ العديد من ال��دورات الرتبوية بهدف

رفع كفاءات املعلمني �أثناء اخلدمة.
كم��ا كان��ت ل��ه ب�ص��مة خا�ص��ة يف الثانوي��ة
العام��ة ،فق��د �ش��ارك يف �إع��داد امتحان��ات
الثانوي��ة العام��ة يف م��ادة الريا�ض��يات لع��دة
�س��نوات ،وتر�أ���س �أي�ض�� ًا العدي��د م��ن جل��ان
الثانوي��ة العام��ة ،كم��ا �ش��ارك يف العدي��د من
امل�ؤمت��رات الرتبوية يف الداخل واخلارج وم ّثل
فل�س��طني يف �أكرث من منا�سبة وللدكتور خليفة
العديد من الدرا�س��ات و�أوراق العمل والبحوث
املحكمة يف املجال الرتبوي والتعليم.
ويف جمال املناهج الدرا�سية كانت له �إجنازات
مهمة حيث �شارك يف �إعداد املنهاج الفل�سطيني
املوحد الذي قامت باال�ش��راف عليه الدكتورة
فتحي��ة ن�ص��رو بجامع��ة بريزي��ت بتكليف من
منظم��ة التحري��ر الفل�س��طينية وه��ذا املنهاج
كان يه��دف لتوحي��د منهج��ي ال�ض��فة وغ��زة
حت��ت منهاج واح��د وذلك قبل قدوم ال�س��لطة
الوطنية.
وبعد قوم ال�س��لطة الوطنية وب�س��بب خربته
يف مناهج الريا�ض��يات عمل كع�ض��و يف اللجنة
الوطني��ة للريا�ض��يات باملنه��اج الفل�س��طيني
الأول كما �ش��ارك يف ت�أليف منهاج الريا�ضيات
لل�صف العا�شر.
ومت تكليفه بالتن�س��يق مل�شروع التعليم للجميع
بالوزارة ل�س��نوات عديدة وهو م�ش��روع يهدف
لتح�س�ين عملي��ة التعلي��م والتعل��م وف��ق نظم
عاملي��ة كم��ا مت تكليف��ه بع�ض��وية اللجن��ة
الوطني��ة لإ�ص�لاح التعلي��م م��ن قب��ل رئا�س��ة
جمل���س الوزراء ع��ام  2017حت��ى الآن وقام

بامل�ش��اركة يف �إع��داد العدي��د م��ن اخلط��ط
اال�س�تراتيجية ومنه��ا خط��ة وزارة الرتبي��ة
والتعلي��م الع��ايل وخط��ة وزارة ال�ش��باب
والريا�ض��ة و�ش��ارك يف ت�أ�س��ي�س اجلمعي��ة
الوطني��ة الرتبوية برئا�س��ة الدكتور يعقوب
ن�شوان.
ويف خت��ام ه��ذا العط��اء يق��دم الدكت��ور عل��ي
خليف��ة العدي��د م��ن الن�ص��ائح ل��كل م��ن �أراد
النج��اح وخدم��ة وطن��ه ،وم��ن هذه الن�ص��ائح
الت��وكل عل��ى اهلل واخال���ص العم��ل واجل��د
واالجتهاد والتخطيط وتنظيم الوقت وو�ضع
الأهداف الوا�ضحة واتباع الطرق ال�سليمة يف
حتقيق الأهداف.
�أم��ا ن�ص��ائحه للمعلمني وخا�ص��ة الريا�ض��يات
فيق��ول :الريا�ض��ات م��ادة حتت��اج لعناي��ة
واالهتم��ام ب�ش��كل دقي��ق و�أخ��ذ ي��د الطال��ب
نح��و النج��اح والتف��وق �أم��ر �س��هل لك��ن هناك
حاجة لإعداد جيد ومداخل تربوية ت�سفيد
م��ن التعلم الن�ش��ط وح��ل التمارين وت�ش��جيع
الطلب حلب الريا�ض��يات من ال�ص��فوف الأوىل
حتى الثانوية العامة.
وع��ن ر�ؤيت��ه لأ�س��اليب التدري���س واملناه��ج
فيقول ”:الأ�س��اليب والتجارب واملناهج كثرية
لكن ثبت �أنه ما يفيد طلبتنا يف فل�سطني يجب
�أن يتنا�سب مع احتياجات الواقع واحتياجات
�ش��عبنا ،فمن املهم �أن نتج��ه للحداثة يف طرق
الرتبي��ة والتدري���س وجل��ب املنه��اج احلديث،
لك��ن يج��ب �أن نراع��ي الواق��ع ويك��ون هن��اك
توازن يف هذه امل�س�ألة.

 7نصائح مهمة لتجنب آالم المعدة
غزة -الر�أي
من من��ا مل ي�س��بق و�أن عانى �آالما يف
معدته ب�سبب االلتهابات �أو االنتفاخ
�أو الغازات �أو الإم�ساك؟ لكن قليلون
هم الأ�ش��خا�ص الذين يتبعون بع�ض
الن�صائح من �أجل جتنب املعاناة.
ونق��ل موق��ع "�إك�س�بري�س" عن عدد
م��ن اخل�براء يف التغذي��ة بع���ض
الن�ص��ائح التي يجب اال�س��تعانة بها
من �أجل جتنب �آالم املعدة:
 - 1ال ت�أكل ب�س��رعة :ين�صح دائما
ب���أكل الطع��ام بب��طء م��ع احلر���ص
عل��ى �إغ�لاق فم��ك لتجن��ب دخ��ول
الهواء مع الطعام.
 2تن��اول الطع��ام عل��ى ف�تراتمنتظم��ة :ه��ذا الأم��ر ي�س��اعد
نظام��ك اله�ض��مي عل��ى الدخ��ول يف
ف�ترة راحة من حني لآخر .وين�ص��ح
باالعتم��اد �أك�ثر عل��ى الوجب��ات
ال�صغرية.

 - 3اال�س�ترخاء :يق��ول خرباء �إن
التوت��ر الع�ص��بي �أو الإجه��اد ع��ن
النف�س ي�ؤثران على عملية اله�ض��م،
لذل��ك يج��ب التنف���س بب��طء قب��ل
و�أثناء تناول الطعام.
 - 4املاء وال�ش��اي :ميكن �أن ي�ساعد
�ش��رب املاء الدافئ �أو �شاي الأع�شاب
على منع تكون الغازات.
 - 5تدلي��ك :يعت�بر تدليك �أ�س��فل
البط��ن من الأمور التي ت�س��اعد على
حتري��ك الريح يف جهازك اله�ض��مي،
حت��ى ال يبق��ى حما�ص��را يف م��كان
معني.
 - 6امل�شي :من فوائد امل�شي حت�سني
طريق��ة ه�ض��م ج�س��مك للطع��ام
ومكافحة الإم�ساك.
 - 7الغ��ازات :ي�ش��دد الأطباء على
�ض��رورة جتنب الأكالت التي ت�سبب
غ��ازات واالنتف��اخ مث��ل الفا�ص��وليا
والأطعمة املاحلة والربوكويل.
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أزمة الكهرباء تزيد من عطش المحاصيل الزراعية في غزة
عب��د

غزة-الر�أي-فل�س��طني
الكرمي
�أكرث من خم�س م��رات ،ينجو فيها
امل��زارع خال��د قدي��ح من ر�ص��ا�ص
وقذائف مدفعية قوات االحتالل
املتمرك��زة عل��ى ح��دود �ش��رق
خانيون���س جن��وب قط��اع غ��زة،
وه��و يجتهد يف ري املزروعات ليال
داخ��ل �أر�ض��ه الزراعي��ة يف بلدة
خزاعة ،ب�سبب االنقطاع امل�ستمر
للتيار الكهربائي.
معان��اة امل��زارع قدي��ح يف ري
املحا�ص��يل الزراعي��ة مل تتوق��ف
عن��د هذا احلد ،فق��د تفاقمت مع
بدء م�س�يرات العودة الكربى على
حدود قط��اع غزة ،وه��و ما جعله
كغ�يره من املزارعني �أكرث عر�ض��ة
للخط��ر ع��ن ذي قب��ل لر�ص��ا�ص
االحتالل.

معاناة مزدوجة
ويجته��د قدي��ح يف االهتم��ام
بالثماني��ة دومنات الت��ي ميتلكها،
بعد �أن ق��ام بزراعتها مبحا�ص��يل
ال�ش��مام والبطي��خ والربوكل��ي
والكو�س��ا� ،إال �أن فرحته بح�ص��اد
تل��ك املحا�ص��يل مل تكتم��ل بع��د
�أن ف�س��دت نتيج��ة ع��دم و�ص��ول

املي��اه �إليه��ا وعدم متكن��ه من ريها
و�إ�ش��باعها باملي��اه نتيج��ة انقطاع
الكهرب��اء ل�س��اعات طويلة تفوق
الـ � 16ساعة متوا�صلة.
و�إىل جان��ب االنقط��اع امل�س��تمر
للكهرب��اء وت�أثريها ب�ش��كل �س��لبي
عل��ى �إنت��اج حما�ص��يل املزارع�ين،
يتعر���ض ه���ؤالء املزارع�ين لر�ش
مبي��دات ح�ش��رية �ض��ارة من قبل
طائرات االحت�لال على احلدود،
والتي تقتل مزارعهم وحما�صيلهم
وت�ضيع تعبهم وجهودهم.
وتغي��ب الكهرباء ل�س��اعت طويلة
ولأكرث من � 16س��اعة متوا�ص��لة،
وه��و م��ا يجع��ل امل��زارع قدي��ح
يخاط��ر بحيات��ه م��ن �أج��ل ري
مزروعات��ه داخ��ل �أر�ض��ه يف بلدة
خزاع��ة لي�لا ،وخ�لال جم��يء
التيار الكهربائي ،يف حماولة منه
ملنع ف�س��ادها وتلفها� ،إال �أنه يف كل
م��رة يتعر���ض فيها لإط�لاق النار
م��ن قب��ل جن��ود االحت�لال ،وفق
حديثه لـ"الر�أي".
و�أكرث ما يواج��ه مزارعو غزة هو
ارتفاع درجات احلرارة ،وبالتايل
ارتفاع ح��رارة �ش��بكة الري ،وهو
م��ا ي�ؤثر على املزروعات ،وي�س��بب
بع���ض امل�ش��اكل الت��ي يواجهونه��ا

نتيج��ة لذل��ك ،يف ح�ين ت�ص��يب
الأمرا���ض الفطري��ة بع���ض
النباتات ب�سبب قلة الري.
وكل م��ا يتمن��اه امل��زارع قديح هو
وغ�يره م��ن املزارع�ين ،ه��و توفري
لوح��ات �شم�س��ية لتفادي م�ش��كلة
انقط��اع تي��ار الكهرب��اء ب�ش��كل
متوا�ص��ل ،الأم��ر الذي ب��ات ي�ؤرق
م�ضاجعهم ،و�أ�ص��بحوا ال يفكرون
�إال بها ،باعتبارها �س��ببا يف توفري
لقمة العي�ش لأطفالهم و�أ�سرهم.
وازدادت �ش��كوى مزارعي احلدود
منذ ب��دء فعاليات م�س�يرة العودة
م��ن تل��ف وا�س��تهداف احلق��ول
بن�يران االحت�لال الت��ي اعتادت
ممار�س��ة الق�ص��ف الع�ش��وائي
و�إط�لاق قناب��ل الغ��از امل�س��يل
للدموع بكثافة� ،إىل جانب انقطاع
الكهرباء.

خسارة كبيرة
املواطن �أبو وائل جودة من �س��كان
رفح جنوب غزة ،هو الآخر ميتلك
�أر���ض �ص��غرية بجان��ب منزل��ه،
يراق��ب جم��يء تي��ار الكهرب��اء
ب�شكل دائم من �أجل ري املزروعات
واملحا�صيل الزراعية التي يعتا�ش
عليها و�أ�سرته.

يق��ول �أب��و ج��ودة يف حدي��ث
لـ"ال��ر�أي"� ،إن��ه ال يق��وم ب�ش��راء
اخل�ضار من الأ�سواق املحلية ،و�أنه
يكتف��ي بزراعته��ا يف �أر�ض��ه قرب
منزل��ه ،وهو ما يجعله يف غنى عن
�ش��راء ما يحتاج��ه �أه��ل بيته من
طبخ��ات للطهي" ،م�ؤك��دا �أن �أزمة
الكهرباء حولت حياتهم �إىل �أ�سو�أ
فهم ال يرونها �إال �ساعات قليلة ،ال
ي�س��تطيعون معها تعبئ��ة خزانات
املي��اه وبالتايل ا�س��تخدامها لوقت
احلاج��ة� ،أو حت��ى حماول��ة ري
مزروعاته��م الت��ي تذب��ل ومن ثم
جتف بفعل عدم و�صول املياه �إليها
�إال يف �أيام متباعدة.
وتلق��ي �أزم��ة انقط��اع التي��ار
الكهربائي بتداعيات �س��لبية على
القط��اع الزراع��ي يف غ��زة ،حيث
ين��ذر ت��ردي �أو�ض��اع املزارع�ين
وتكبدهم خ�س��ائر يومية فادحة
بالت�سبب يف انهيار قطاع الزراعة،
ال��ذي يعد امل��زود الرئي�س ل�س��لة
اخل�ض��ار الت��ي يحتاجه��ا �س��كان
القط��اع املحا�ص��ر ،وم�ص��در رزق
ل�شريحة كبرية من �سكانه.
وتعقدت �أزم��ة الكهرباء بغزة ،يف
مار���س�/آذار  2014عندما برزت
�أزم��ة ال�ض��ريبة املفرو�ض��ة عل��ى

وق��ود حمطة التوليد ،مع �إ�ص��رار
حكوم��ة الوف��اق يف رام اهلل عل��ى
حت�ص��يل ه��ذه ال�ض��ريبة يف ظ��ل
�أزم��ات القط��اع ،وه��و م��ا زاد م��ن
ح��دة الأزم��ة وفاق��م م��ن معاناة
ال�سكان.
وبالرغ��م من ذل��ك� ،إال �أن الأزمة
ازدادت تعقي��دا بع��د العقوب��ات
الت��ي فر�ض��ها رئي���س ال�س��لطة
حمم��ود عبا���س يف �ش��هر مار���س
من الع��ام املا�ض��ي ( )2017مبنع
توري��د الكهرب��اء من "�إ�س��رائيل"
�إىل القطاع،وتقلي���ص روات��ب
املوظف�ين ،ووق��ف التحوي�لات
الطبية ،م��ا �أحدث معان��اة كبرية
وكارثة �إن�س��انية واقت�ص��ادية يف
كافة مناحي احلياة.
ويف ت�أكيد على هذه الأزمة ،قالت
�شركة توزيع الكهرباء ملحافظات
غزة� ":إنه ال يوجد جدول حمدد
للكهرباء ب�س��بب حمدودية كمية
الوقود املتوفرة لديها".
وبين��ت �أن جمم��وع الطاق��ة
املتوف��ر لليوم ه��و  108ميغاوات،
واحتي��اج القط��اع م��ن الكهرب��اء
 500ميغ��اوات و�إجم��ايل العجز
يف الطاق��ة و�ص��ل حت��ى 392
ميغاوات.
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يد "إسرائيل" مكبلة بغزة وطليقة بالقدس والضفة
غزة  -الر�أي � -آالء النمر
"الع�ين ب�ص�يرة واالي��د ق�ص�يرة " هك��ذا
ه��و ح��ال "�إ�س��رائيل" يف وق��ت ُتظه��ر
في��ه خ�ض��وعها للمقاوم��ة الفل�س��طينية
يف قط��اع غ��زة باالن�ص��ياع ملعادل��ة "رد
ال�ض��ربات مبثله��ا دون متدي��د للوق��ت"،
رغ��م امتالكها للق��وة الع�س��كرية اجلوية
والربي��ة والبحري��ة الرادع��ة واملدمرة،
جت��ر �أذيال رجائه��ا بعدم تطوير
�إال �أنه��ا ُ
الأعم��ال الع�س��كرية جت��اه امل�س��توطنات
والأرا�ض��ي املحتل��ة ،حلالة الهل��ع والذعر
ال��ذي يعي�ش��ه امل�س��توطنون هن��اك ب�أث��ر
رجعي من ال�ض��ربات الأولية التي تطلقها
املقاوم��ة .ويف جمل��ة م��ن التهدي��دات
املبا�ش��رة املعل��ن عنه��ا عل��ى ل�س��ان رئي���س
دول��ة الكي��ان ال�ص��هيوين ووزي��ر احل��رب
�أفيغ��دور ليربم��ان ،بالقي��ام بحمل��ة
ع�س��كرية وا�سعة �ض��د قطاع غزة ،لت�شكل
ال�ض��ربة الأق��وى للقط��اع من��ذ ع��دوان
� ،2014إال �أنه��ا مل تتج��ر�أ عل��ى تنفي��ذ
وعيده��ا �س��وى مبطالب��ة حرك��ة حما�س
بالع��دول ع��ن �ض��رب ال�ص��واريخ و�ض��بط
البالونات احلارقة والطائرات الورقية.

وا�ش�ترط وزي��ر احل��رب "الإ�س��رائيلي"
افيغ��دور ليربم��ان ،ع��ودة اله��دوء الي��وم
وغ��دً ا ،مقاب��ل �إع��ادة فتح معرب ك��رم ابو
�س��امل لإدخ��ال الب�ض��ائع واملحروق��ات،
وزيادة م�ساحة ال�صيد.
وق��ال ليربم��ان خ�لال جولة ل��ه يف املعرب
املغل��ق من��ذ �أ�س��بوعني�" :إن �س��كان غ��زة
عليه��م �أن يعرف��وا �أن��ه يف ح�ين ا�س��تمرار
املولوت��وف واحلرائ��ق ،حياتهم ل��ن تعود
�إىل الروتني واحلياة الطبيعية".
هدوء ،لذا ف�إن
و�أ�ض��اف" :لقد ر�أينا �أم�س
ً
ر�س��التي �إىل �ش��عب غزة هي :امل�س���ؤولية،
واملفت��اح بيدك��م ،من بني �أم��ور �أخرى ،هو
ال�ض��غط ال��ذي �ستمار�س��ونه ..على قيادة
حما�س".
وم��ن املرج��ح ح�س��ب تقاري��ر ال�ص��حف
"اال�س��رائيلية" �أن يت��م الب��دء ر�س��ميا
بتخفي��ف ال�ض��غوطات املفرو�ض��ة عل��ى
حركة الب�ض��ائع ،حتت تبعات احل�صار من
خالل فتح املعابر و�إدخال الب�ضائع ومواد
البن��اء ،وال�س��ماح لأه��ايل القط��اع ب�أخذ
�أنفا�س حريتهم قليال من خالل التخفيف
م��ن واق��ع الأزم��ات ال��ذي يجربه��م على

االنفجار يف وجه الكيان ال�صهيوين.

افتراضات "إسرائيلية"

وتوق��ع اجل�نرال "اال�س��رائيلي" �إيل��ي
ب��ن مائ�ير يف حتلي��ل �سيا�س��ي ن�ش��ره يف
�أح��د ال�ص��حف العربي��ة� ،أن "العملي��ات
الع�سكرية املتو�سطة مثل اجلرف ال�صامد
�أو الر�ص��ا�ص امل�ص��بوب ل��ن حت��ل م�ش��كلة
غ��زة ،وال�س��يطرة عليه��ا من حما���س ،من
وجهة نظر �إ�س��رائيل� ،ص��حيح �أنها �ست�ضر
بق��درات حما�س الع�س��كرية لفرتة زمنية
م�ؤقت��ة ،لكنه��ا �ستت�س��بب ب���أذى كب�ير
للفل�س��طينيني يف القطاع ،ويف حني �أنها قد
هدوء ن�سبيا لبع�ض الوقت ،لكنها لن
توفر
ً
حتل امل�شكلة من جذورها".
اجلرنال الإ�سرائيلي انتقل للبديل الثاين
وا�ص��فا �إياه ب�أن��ه "املعاك�س متام��ا للبديل
الأول ،ويتمث��ل بتوقي��ع اتف��اق هدن��ة
طويل��ة الأم��د ،على �ص��يغة وقف لإطالق
الن��ار ،وهو خي��ار لن يحل امل�ش��كلة نهائيا،
ب��ل �إن هذا االتفاق �س��يمكن حلكم حما�س
يف غ��زة ،ويحولها مع مرور الوقت �إىل �أمر
واقع ،ويتطلب من �إ�س��رائيل التعامل معها

كجهة �شرعية يف القطاع".
و�أو�ض��ح �أن "�إ�س��رائيل �س�تربح املزي��د
م��ن الوقت م��ن هذا اخلي��ار ،لكن امل�ش��كلة
اجلوهرية املتمثلة بوجود حما�س يف غزة
وتقويه��ا الع�س��كري لن جت��د طريقها �إىل
احل��ل ،بل �إن اتف��اق الهدنة هذا �س��يجعل
من حما�س �ص��احبة املبادرة والقرار ،متى
تلتزم به ومتى تنتهكه من خالل الدخول
يف جولة ت�صعيد جديدة".

أثر رجعي
وتع��ود هزمي��ة الكي��ان ال�ص��هيوين �أم��ام
الق��وة ال�ص��لبة التي يعي�ش��ها قط��اع غزة
�أمام تر�سانة احل�صار والآليات الع�سكرية
املنت�ص��بة على احل��دود وداخ��ل الأجواء
البحري��ة واجلوي��ة بتكوي��ن حال��ة م��ن
ال�ض��غط الع�س��كري ،والت��ي تب��دو وك�أنه��ا
تنفجر يف وجه ال�ض��فة وتوقع التحركات
امل�س��تبقة للنا�ش��طني فيها وبذلك تتو�س��ع
حملة االعتق��االت جتاه ال�ش��باب وطلبة
اجلامعات بطرق منظمة وع�شوائية.
وم��ن هنا ي�أتي تربير الذرائع بقيام قوات
االحت�لال بتنظي��م حمالت وا�س��عة وغري

م�س��بوقة القتح��ام للم�س��جد الأق�ص��ى
املبارك ب�أرقام تتج��اوز الآالف من �أعداد
املتطرف�ين وامل�س��توطنني بحماي��ة �أمنية
م�شددة من ال�شرطة "اال�سرائيلية".
وق��ال �ش��هود عي��ان يف القد���س املحتل��ة� ،إن
قوات االحتالل اقتحمت امل�س��جد الأق�ص��ى
قب��ل اقتحام��ات امل�س��توطنني ،و�ش��رعت
بتنفي��ذ حمل��ة مت�ش��يط ،وتفتي���ش داخله،
وانت�ش��رت يف باحات��ه املختلف��ة ب�ش��كل
وا�س��ع ،الفتا �إىل �أن �أكرث من �ألف م�س��توطن
اقتحم��وا الأق�ص��ى يف �أقل من �س��اعة ،ومن
املرج��ح ارتف��اع ه��ذه الأعداد يف ال�س��اعات
املقبلة يف ظل ال�ص��مت العرب��ي املطبق على
الأحداث اجلارية .وي�شار �إىل �أن ع�صابات
امل�س��توطنني ا�س��تباحت القد�س القدمية،
الليل��ة املا�ض��ية ،ومار�س��ت عربداته��ا يف
البل��دة ،و�أدت �ص��لوات و�ش��عائر تلمودي��ة
�أمام �أبواب امل�س��جد الأق�صى ،خا�صة باب
القطان�ين ،وذل��ك ع�ش��ية ما ت�س��ميه هذه
اجلماع��ات "ذك��رى خ��راب الهي��كل" ،م��ع
من��ع عمال وحرا�س الوقف الإ�س�لامي من
االقرتاب م��ن تلك املنطقة الأحد وخالل
املرحلة املقبلة.

تقرير
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يهودية الدولة ..تمييز عنصري يستهدف الوجود الفلسطيني
غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
يف خط��وة ا�س��تباقية تظهر مدى العن�ص��رية
الت��ي يتعام��ل بها االحت�لال الإ�س��رائيلي مع
الوجود الفل�سطيني يف �أرا�ضي الـ  48وال�ضفة
الغربي��ة املحتلة� ،أقر الكني�س��ت قبل يومني،
قانونا مينح اليهود فقط حق تقرير امل�صري يف
البالد ،وهو ما واجهه الفل�سطينيون بالرف�ض
واال�س��تهجان باعتباره قرارا جمحفا ي�ؤ�س�س
للف�صل العن�صري.
قانون "�أ�سا�س القومية" �أو "يهودية الدولة"
�ص��وت ل�ص��احله  62ع�ض��و كني�س��ت ،مقاب��ل
معار�ض��ة  55ع�ض��وًا وامتن��اع نائب�ين ع��ن
الت�صويت ،بح�ض��ور رئي�س حكومة االحتالل
بنيامني نتنياهو.
وين���ص القان��ون عل��ى �أن اللغ��ة العربية هي
اللغ��ة الر�س��مية ل��دى االحت�لال ،بينم��ا مت
انت��زاع هذه ال�ص��فة عن اللغ��ة العربية ،كما
ين���ص القان��ون عل��ى �أن تنمي��ة اال�س��تيطان
اليه��ودي م��ن القي��م الوطنية و�س��يتم العمل
عل��ى ت�ش��جيعه .وي�ؤك��د خ�براء �أن �إق��رار
قان��ون يهودي��ة الدول��ة متيي��ز عن�ص��ري
بح��ق �أبناء ال�ش��عب الفل�س��طيني ،وهو يعطي
الأحقي��ة لليه��ود يف �أرا�ض��ي الفل�س��طينيني،
وتو�س��يع اال�س��تيطان ،م�ؤكدي��ن �أن املطل��وب
ه��و احتجاج��ات جماهريية و�ش��عبية كبرية
ملواجهة ذلك القرار التع�سفي الذي ي�ستهدف
الوجود الفل�سطيني.

تمييز عنصري
ويق��ول اخلب�ير يف ال�ش��ئون الإ�س��رائيلية د.
م�أم��ون �أب��و عام��ر� ":إن القان��ون �ش��كل م��ن

�أ�ش��كال التمييز العن�صري �ضد الفل�سطينيني،
وه��و �إعادة حتريك مل�س���ألة يهودي��ة الدولة،
و�إعط��اء انطب��اع جدي��د للع��امل فيم��ا يتعلق
باالحتالل" ،مو�ض��حا �أن ه��ذا القانون يظهر
عدم حقيقة �أن االحتالل دولة دميقراطية.
وع��ن تداعي��ات �إق��رار مث��ل ه��ذا القان��ون
املجح��ف ،ي�ض��يف �أب��و عام��ر يف حديث��ه
لـ"ال��ر�أي"� :إن القان��ون ي�ش��مل بع���ض امل��واد
التي تتعلق بالفل�سطينيني ،وهو ي�شجع اليهود
على موا�ص��لة اال�س��تيطان وعلى �أحقيتهم يف
بناء الوحدات اال�س��تيطانية و�سرقة �أرا�ضي
الفل�س��طينيني ،وبالت��ايل �س��يطرة االحتالل
على �أرا�ضيهم بال�ضفة الغربية والقد�س".

ويه��دف القان��ون للق�ض��اء عل��ى فك��رة �إقامة
دولة فل�س��طينية م�س��تقلة ،كما يعطي امل�شرع
الإ�س��رائيلي ب���أن ه��ذا القان��ون ه��و قان��ون
�أ�سا�س��ي لليه��ود و�أنهم �أ�ص��حاب احلق يف هذه
الأر���ض املباركة ،وهو ما ي�ش��كل حتديا كبريا
لل�ش��عب الفل�س��طيني يف كافة �أماكن تواجده،
ي�ؤكد �أبو عامر.
وفيم��ا يتعل��ق بكيفي��ة تعامل الفل�س��طينيني
م��ع تبع��ات هذا الق��رار الظامل ،ي��رى اخلبري
يف ال�ش��ئون الإ�س��رائيلية �أنه يج��ب �أن يكون
هن��اك حت��ركات يف اجلوان��ب الإعالمي��ة
وال�سيا�س��ية لف�ض��ح هذا القانون ،وعن�صرية

االحت�لال يف التعام��ل م��ع الفل�س��طينيني،
�إىل جان��ب موا�ص��لة كاف��ة �أ�ش��كال املقاوم��ة
ال�ش��عبية الت��ي ي�ش��رعها القانون ملن��ع مترير
مثل تلك القوانني.

يستهدف الوجود
الفلسطيني
من جهته يرى اخلب�ير القانوين عبد الكرمي
�ش��بري� ،أن الق��رار ي�ؤك��د قي��ام االحت�لال
مبحاول��ة حتجي��م املجتم��ع العرب��ي داخ��ل
�أرا�ض��ي ال��ـ  ،48ودلي��ل عل��ى العن�ص��رية
والتميي��ز ،وه��و جرمي��ة �ض��د الإن�س��انية

وانته��اك وا�ض��ح و�ص��ريح ملواثي��ق القان��ون
الدويل والإن�ساين.
ويح��ذر �ش��بري يف حديث��ه لـ"ال��ر�أي" ،م��ن �أن
�إق��رار يهودي��ة الدول��ة ي�س��تهدف الوج��ود
الفل�س��طيني يف ال�ض��فة الغربي��ة والقد���س،
وحتدي��دا التواج��د الفل�س��طيني يف �أرا�ض��ي
الداخ��ل املحت��ل ،باعتب��ار �أن ه��ذا القان��ون
ي�ؤك��د �أن االحت�لال عن�ص��ري ،وال يرغ��ب
بال�شراكة املجتمعية وال�سيا�سية والثقافية،
وه��و خمال��ف للقانون ال��دويل وتقري��ر ملبد�أ
العن�ص��رية .ويق��ول اخلبري القان��وين� ":إنه
ينبغي على الفل�سطينيني ت�شكيل احتجاجات
�ش��عبية وجماهريية وا�س��عة ملواجه��ة �إقرار
االحت�لال لقانون يهودي��ة الدولة ،و�إر�س��ال
ر�س��ائل للأمم املتحدة واملنظم��ات احلقوقية
الأممي��ة لك�ش��ف عنجهي��ة وظل��م االحتالل
وم�ش��اريعه اال�س��تعمارية" ،م�ض��يفا ":كم��ا
الب��د من تق��دمي احتج��اج للمدعي��ة العامة
يف املحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة ،باعتبار �أن
ه��ذا القانون جرمية دولية �ض��د الإن�س��انية
والوجود الفل�سطيني".
ويتطل��ب ه��ذا القان��ون �أي�ض��ا م��ن القائم��ة
العربية يف الكن�س��يت الإ�س��رائيلي ب�أن يكون
له��ا كب�ير وفع��ال يف رف�ض مث��ل ه��ذا القرار،
كونه �سي�ؤثر كثريا على التواجد الفل�سطيني
يف �أرا�ض��ي الـ  .48ويبلغ عدد الفل�س��طينيني
يف الأرا�ض��ي املحتلة عام  48حوايل 1.808
ملي��ون ن�س��مة ،وي�ش��كلون  20.8%من ن�س��بة
ال�س��كان ،وي�ش��مل ه��ذا املعطى الفل�س��طينيني
يف القد�س املحتلة الذين يقدر عددهم ب�أكرث
من � 300ألف ن�سمة.

إعداد  /جمعية واعد لألسرى والمحررين

بالحمام األبيض وصور األسرى زينت
أم األسير أبو حطب بيتها الستقباله

14عام��ا م�ض��ت ولكن الأ�ص��عب حلظات
االنتظ��ار فلم جت��ف دمعت��ي ومل اتوقف
ع��ن الب��كاء اجلمي��ع ح��ويل يزغ��رد
ويب��ارك ويزي��ن بالبي��ت وقلب��ي خائ��ف
ينتظ��ر حلظ��ة اللق��اء ” به��ذه الكلم��ات
�أجاب��ت ام اال�س�ير مدح��ت اب��و حط��ب
عندما �س�ألنها كيف �ست�ستقبلني مدحت ؟
ويف ات�ص��ال هاتف��ي بجمعي��ة واع��د
ا�س��تطردت �أم مدح��ت بالق��ول ولكن بعد
�أن توا�ص��ل معن��ا �أح��د الأ�س��رى داخ��ل

�س��جون االحت�لال �أن مدح��ت بخري وقد
مت ترحيل��ه �إىل �س��جن املج��دل للإفراج
عن��ه اطمئن قلبي وب�ص��وت ميلأه الفرح
قم��ت بدهان ال��دار و�ش��راء فر�ش جديد
وزين��ت املنزل ب�ص��ور الأ�س��رى و احلمام
الأبي�ض والبالونات ودهنت الدار ورفعت
يافطات كتبت عليه��ا “الغايل ” ومدحت
عري�س ” وجهزنا املعر�ش وي�س��تعد ح�شد
كبري من الأقارب والأحباب للخروج معنا
ال�ستقباله عند معرب بيت حانون.

وب��د�أت بتجهي��ز وحت�ض�ير الأكل ال��ذي
ي�ش��تهيه واملالب���س الذي �س�يرتديها بعد
�إطالق �سراحه
فاحلم��د هلل لق��د انته��ت معان��ا  14ع��ام
�أعبها و�أق�س��ها على قلبي عندما �شاهدته
لأول م��رة يف الأ�س��ر وخل��ف الأ�س�لاك
ال�ش��اكة بالإ�ض��افة اىل ع��ذاب الزيارة
الت��ي كان يت��م احتج��از فيه��ا ل�س��اعات
فكان��ت اخ��ر زي��ارة قب��ل ع��ام وكانت من
ا�ص��عب و�أق�س��ى اللحظ��ات عندم��ا مت

احتج��ازي مل��دة �7س��اعات دون ان اعرف
ملاذا ؟وماذا يريدون مني اىل انني �شعرت
بق��وة عندم��ا جل�س��ت ام��ام املحق��ق فلم
ارجت��ف واجب��ت ع��ن كل اال�س��ئلة بقوة
الهية وهبني اياها اهلل .
ومتن��ت ام امدح��ت االف��راج ع��ن جمي��ع
اال�س��رى وان ينتظر اجلمع هذه اللحظة
.
يذك��ر �أن الأ�س�ير مدح��ت اب��و حط��ب
ول��د بتاري��خ 3/10/1985وه��و اعزب

وم��ن �س��كان خان يون���س واعتق��ل بتاريخ
22/7/2004وحك��م علي��ه بال�س��جن
14عاما وتويف والده وهو داخل �سجون
االحت�لال وخ�لال ف�ترة اعتقال��ه تنقل
يف ع��دة �س��جون وخا���ض العدي��د م��ن
اال�ضرابات .
�ش��ار �إىل �أن الأ�س�ير اب��و حط��ب تعر�ض
خالل ف�ترة اعتقال��ه للتحقيق ال�ش��ديد
والقا�س��ي ،ومور���س بحق��ه �أب�ش��ع �أن��واع
التعذيب.

األخــيرة
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