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معرضا للصور:
يتصدر
ً

مصور الرأي "درويش" يُ ّ
وثق بالمشاهد الحية "صحفيون على خط النار"
غزة -الر�أي
رفقة معداته الثابت��ة "كامريا وخوذة
وب��زة ال�صحاف��ة" مل يت�أخ��ر م�ص��ور
وكال��ة ال��ر�أي الفل�س��طينية "عطي��ة

دروي���ش" يوم�� ًا واح��د ًا ع��ن تلبي��ة
ن��داء الث��ورة ،ومل يرتاج��ع حلظة عن
خطوط النار ور�ص��د امل�شهد من م�سافة
�ص��فر ،تل��ك امل�س��افة الفا�ص��لة ب�ين

رصاص جيش االحتالل يقتل
القانون الدولي شرق القطاع!

02

ال�سلك احلدودي الفا�صل بني الأرا�ضي
املحتل��ة وب��ه تنت�ش��ر قنا�ص��ة لعين��ة
ت�صط��اد الأرواح ،وب�ين جم��وع الث��وار
م��ن ال�شبان ب�ين �أل�سنة الله��ب املك�سوة

 250من األصناف مفقودة ..
مرضى غزة بال دواء!

03

بالغيوم ال�سوداء.
يختت��م امل�ص��ور عطية دروي���ش واحد ًا
ثالث��ون عام��ا م��ن عم��ره ويتج��اوز
برفقته��ا مرحل��ة متقدم��ة بالتق��اط

ال�ص��ور املحرتف��ة يف �آن واح��د ،ف��كل
�ص��ورة ت�سج��ل دخوله��ا يف الكام�يرا
اخلا�ص��ة ب��ه ال ميك��ن
له��ا �أن تت�س��اوى مع تلك

10

“اإلعالم” )72 ( :انتهاكًا بحق
الصحفيين خالل أيلول الماضي

04
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رصاص جيش االحتالل يقتل القانون الدولي شرق القطاع!

غزة-الر�أي�-أحمد البطة
�ستة �أ�شهر م�ض��ت وما زال االحتالل
ي�سته��دف بالق��وة املفرط��ة املدنيني
الع��زل الذي��ن يتظاه��رون ب�سلمي��ة
ق��رب ال�سي��اج الأمن��ي �ش��رق قط��اع
غزة حت��ت م�سم��ى "م�س�يرة العودة
الك�برى" مطالب�ين بتطبي��ق ق��رار
رق��م ( )194ال�ص��ادر ع��ن الأمم
املتح��دة والقا�ضي بع��ودة الالجئني
الفل�سطيني�ين ملدنه��م وقراهم التي
هجروا منها ق�سر ًا عام .1948
وبالع��ودة للمواثي��ق الدولي��ة التي
كفل��ت احل��ق يف التظاه��ر ال�سلم��ي
واعرتف��ت ب��ه دالل��ة عل��ى احرتام
حق��وق الإن�س��ان يف التعب�ير ع��ن
نف�سه حيث تن�ص املادة رقم( )5من
االعالن العاملي حلقوق الإن�سان على
�أنه " ال يجوز �إخ�ضاع �أحد للتعذيب

وال للمعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو
الال�إن�سانية �أو احلاطة بالكرامة".

ضرب كافة القوانين
وللوق��وف على انته��اكات االحتالل
يق��ول املحام��ي حمم��د ال�سق��ا �" :إن
�شه��داء التظاه��رة �أُ�ستهدِ ف��وا ع��ن
م�ساف��ة ال ت�ش��كل �أدن��ى خط��ر على
حي��اة ق��وات االحت�لال لي�ض��رب
بذل��ك كاف��ة القوان�ين وال�شرائ��ع
الدولية عر�ض احلائط".
ون��وه �إىل �أن االحت�لال ي�ستخ��دم
الر�صا���ص املتفج��ر املح��رم دولي�� ًا
وال��ذي يع��د م��ن �أب�ش��ع اجلرائ��م
الت��ي ت�ستخدم يف قم��ع املتظاهرين
ال�سلميني.
و�أ�ش��ار ال�سق��ا �إىل �أحقي��ة التظاهر

ال�سلم��ي مو�ضح ًا ب�أن كاف��ة �أ�ساليب
املتظاهري��ن يف تظاهرته��م �سلمي��ة
وتع�بر ع��ن حبه��م لل�س�لام وحق��ن
الدم��اء وا�س�ترداد حقه��م بكاف��ة
الو�سائل.
واختت��م حديثه بتحمي��ل م�ؤ�س�سات
املجتم��ع ال��دويل امل�س�ؤولي��ة ع��ن
ا�ستم��رار االنته��اكات اال�سرائيلي��ة
لا ذل��ك مبماطلته��ا يف تطبي��ق
معل� ً
قراراته��ا اال�ص��ادرة من��ذ �سن��وات
والت��ي م��ن �ش�أنها �إيق��اف �شالل الدم
وتعيد احلق ل�صاحبه.

أسلحة فتاكة
امل�س���ؤول ع��ن النقط��ة الطبي��ة
امليداني��ة يف خمي��م الع��ودة �ش��رق
خانيون���س �ص�لاح الرنتي�سي يقول:

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

"�إن الر�صا���ص املتفج��ر ت�أث�يره
�آين ويعم��ل عل��ى متزي��ق الع�ض�لات
وته�شي��م العظ��ام وقط��ع الأوردة
وي���ؤدي �إىل الب�تر� ،إن �أ�ص��اب
الأط��راف ال�سفلي��ة �أم��ا �إن �أ�ص��اب
البطن وال�صدر ف�إنه ميزق الأح�شاء
وبالت��ايل وف��اة امل�ص��اب يف معظ��م
احلاالت.
وي�ضي��ف "�إن الغ��از امل�سي��ل للدم��وع
ال يق��ل خط��ر ًا ع��ن الر�صا���ص
املتفج��ر فه��و ي���ؤدي لت�شنج��ات
ع�صبي��ة وم�شاكل يف اجلهاز الع�صبي
والتنف�سي على املدى البعيد".
ودع��ا الرنتي�س��ي م�ؤ�س�س��ات املجتمع
ال��دويل للح�ضور لقطاع غ��زة لريوا
ب�أعينه��م االنته��اكات ال�صارخ��ة
متهيدا
حلق��وق الإن�س��ان وتوثيقه��ا
ً
ملحا�سبة االحتالل وقادته.

للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

جرائ��م االحت�لال مل تتوق��ف
عن��د ا�سته��داف املدني�ين ب��ل طالت
الطواق��م ال�صحفي��ة والطبي��ة
لي�ست�شه��د ال�صحفي��ان :يا�س��ر
مرجت��ى ،و�أحمد �أب��و ح�سني ويلحق
بركبه��م ث�لاث �شه��داء م��ن م�سعفي
وزارة ال�صح��ة وه��م  :مو�س��ى �أب��و
ح�سن�ين رزان النج��ار وعب��داهلل
القطط��ي .فيم��ا �أ�صي��ب العديد من
العاملني يف املجال ال�صحفي والطبي
بجراح خمتلفة.
ٍ
وبل��غ عدد ال�شه��داء واجلرحى منذ
انط�لاق فعالي��ات م�س�يرة الع��ودة
الك�برى يف ال  30م��ن مار�س املا�ضي
وف��ق �آخر اح�صائيات وزارة ال�صحة
� 193شهيد ًا و�أكرث من ع�شرين �ألف
بج��راح خمتلف��ة منه��م 76
م�ص��اب
ٍ
حالة برتٍ يف الأطراف.

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com
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 250من األصناف مفقودة  ..مرضى غزة بال دواء!
غ��زة – ال��ر�أي  -فل�سط�ين عب��د
الكرمي
�أك�ثر م��ن �شه��ر م�ض��ى عل��ى ع��دم
تن��اول ال�ستيني��ة �أم ف��ادي �سعيد
ل��دواء ال�سك��ري ال��ذي يرافقه��ا
منذ �سن��وات طويلة ،م��ا ا�ضطرها
�إىل البحث عن الدواء الزائد عن
احلاجة لدى قريباتها املري�ضات،
�أو م��ن اجل�يران الذي��ن لديه��م
مر�ضى على �شاكلتها.
وال تن�س��ى �أم ف��ادي ذل��ك الي��وم
عندم��ا كان��ت عائ��دة م��ن زي��ارة
ابنتها يف م�ست�شف��ى ال�شفاء بغزة،
و�شع��رت ب��دوار كب�ير يف ر�أ�سه��ا
و�ضبابي��ة الر�ؤي��ة لديه��ا �أثن��اء
ركوبه��ا ال�سي��ارة ،وعندم��ا هم��ت
بالن��زول منه��ا احتاج��ت وقت��ا
طوي�لا� ،إال �أنه��ا مل تتمالك نف�سها
ودخل��ت يف �شب��ه غيبوب��ة �سك��ر
نتيجة عدم تناولها الدواء لفرتة
�أثرت على �صحتها.
حم��اوالت ا�سع��اف ال�سي��دة الت��ي
ظه��رت على مالمح وجهها عالمات
الك�بر ،مل ت�أخذ وقت��ا طويال بعد
�أن حاول �أحد ال�شبان من جريانها
ومم��ن يعرفونه��ا ب�إطعامها قطعة
�شوكوالت��ة كان ق��د ا�شرتاه��ا

لطفل��ه ال�صغ�ير ،وم��ن ث��م ات�صل
بنجلها من �أجل �أخذ والدته التي
بدا عليها االعياء والتعب.

أمراض مزمنة
وم��ن �أعرا���ض انقط��اع ال��دواء
ع��ن مر�ض��ى ال�سك��ري ،التعر���ض
لغيبوب��ة �سك��ر ،واالح�سا���س
بال�صداع ال�شديد واالرهاق وعدم
الرتكي��ز ،و�ص��و ً
ال �إىل م�ضاعف��ات
�أ�ش��د خطورة من بينه��ا ،اجللطات
الدماغي��ة والذبح��ة ال�صدري��ة،
�إىل جان��ب اعت�لال ال�شبكي��ة
والف�ش��ل الكل��وي ،وم�ش��اكل يف
الأع�صاب الطرفية.
حال��ة �أم ف��ادي الت��ي تع��اين م��ن
نق���ص ال��دواء اخلا���ص به��ا يف
م�ش��ايف قطاع غ��زة ،لي�ست الأوىل
ول��ن تك��ون الأخ�يرة ،فهن��اك
الكثري من املر�ض��ى ذوي الأمرا�ض
املزمن��ة واخلط�يرة م��ن الكب��ار
والأطفال ال�صغار ،حياتهم مهددة
ب�ش��كل كب�ير ،الأم��ر ال��ذي يفاقم
�أوجاعه��م ،وي�سب��ب له��م �ضغوط��ا
نف�سي��ة �إ�ضاف��ة �إىل �أوجاعه��م
اجل�سدية.
وال يتوق��ف النق���ص يف الأدوي��ة

عل��ى املر�ض��ى ذوي الأمرا���ض
املزمن��ة ،مث��ل ال�ضغ��ط وال�سكري
والف�شل الكلوي وال�سرطان ،حيث
تعاين وزارة ال�صحة الفل�سطينية
بغ��زة من نق�ص حاد يف امل�ستهلكات
الطبي��ة ،وامل�ض��ادات احليوي��ة،
و�شراب �سخونة الأطفال.

 250صنف مفقود
ويق��ول مدير �صحة غزة وم�سئول
النقطة الطبية د .خليل �صيام":
�إن �أزمة نق���ص الدواء بغزة بد�أت
من��ذ ثالث��ة �شه��ور ،و�أن �أغل��ب
الأدوي��ة تقريب��ا ناق�ص��ة� ،إىل
جان��ب �ش��ح العالج��ات للأمرا�ض
املزمنة �سواء للكبار �أو الأطفال"،
مو�ضح��ا �أن �أك�ثر م��ن � 250صنف
م��ن الأدوي��ة مفقود ب�ش��كل كامل،
�إ�ضاف��ة لـ � 120صنف من الأدوية
مقطوع��ة انقط��اع ت��ام ،وحتى يف
ح��ال وجودها ال تكف��ي ليومني �أو
ثالثة فقط.
ووف��ق م��ا ذك��ره يف حديث��ه
لـ"الر�أي" ،ف���إن احل�صار املفرو�ض
عل��ى قط��اع غ��زة من��ذ �سن��وات
طويل��ة ،يعترب م��ن �أه��م الأ�سباب
الرئي�سية الت��ي تقف خلف نق�ص

الأدوي��ة� ،إىل جان��ب ع��دم قي��ام
وزارة ال�صح��ة يف رام اهلل ب�إر�سال
�أي �أدوي��ة ،يف ح�ين تق��وم بتقنني
كميات الأدوية املر�سلة لغزة.
وي�ؤك��د �صي��ام �أن��ه عندم��ا ب��د�أت
�أزم��ة نق���ص ال��دواء قب��ل ثالثة
�شهور� ،أر�سلت �صحة رام اهلل جزء
ب�سي��ط م��ن الأدوي��ة ،الفت��ا �إىل
�أن ال��وزارة تع��اين حالي��ا معان��اة
�شديدة جراء نق�ص الدواء بغزة.
وح��ول ق��درة وزارة ال�صحة بغزة
عل��ى �ش��راء الأدوي��ة املفق��ودة
للمر�ض��ى بغ��زة ،ي�ضي��ف ":وزارة
ال�صح��ة با�ش��رت ب�ش��راء بع���ض
الأدوية ،ولكن امليزانية مل ت�سمح
�أكرث من ذلك ،لأن وزارة �صحة رام
اهلل تق��وم بتقن�ين كمي��ات املبالغ
ل�شراء بع�ض الأدوية".
ويتاب��ع قول��ه ":يف ح��ال توف��ر
ال��دواء يف ال�صيدلي��ات يت��م
�ش��را�ؤه م��ن قب��ل املر�ض��ى ،هذا يف
حال كانت الظ��روف االقت�صادية
واملادية له��م جيدة ،ولكن �إذا كان
العك���س فل��ن يتمك��ن املري���ض م��ن
�شرائ��ه" ،م�ش�يرا �إىل �أن املري���ض
بحاج��ة لل��دواء ولكن��ه ال ميتلك
�أي ق��درة عل��ى �شرائ��ه ب�سب��ب

�صعوبة الأو�ضاع بغزة.

مضاعفات
وي�أتي يف مقدمة املت�أثرين بنق�ص
الأدوي��ة يف غ��زة ،مر�ض��ى الف�شل
الكل��وي وال�سرط��ان والأطف��ال
واملر�ض��ى الذي��ن �ستج��رى له��م
عملي��ات جراحي��ة ،خا�ص��ة بع��د
قي��ام وزارة ال�صح��ة بغ��زة بعم��ل
جدول��ة للعملي��ات م��ن حي��ث
اخلط��ورة ،وت�أجي��ل البع���ض
الآخر.
وي�ؤك��د �صي��ام �أن غي��اب ال��دواء
يزي��د امل�ضاعف��ات ل��دى املري���ض،
حيث ي�ؤثر عليه من ناحية حدوث
نوبات وت�شنجات قد ت�ؤدي للوفاة
وامل���س بحي��اة املري���ض ،مو�ضح��ا
�أن قط��اع غزة على �أب��واب كارثة
�إن�سانية كبرية.
وت�شتكي مراف��ق وزارة ال�صحة يف
غ��زة م��ن النف��اد الكام��ل لأدوية
الأمرا���ض املزمن��ة ،واملحالي��ل
الطبي��ة والأربط��ة ال�ضاغط��ة،
يف ح�ين يوجد �أطف��ال يحتاجون
لأدوية لنزالت الربد وااللتهابات
واالنفلون��زا ،خا�ص��ة م��ع ق��رب
دخول ال�شتاء.
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"اإلعالم" )72 ( :انتهاكًا بحق ال
غزة -الر�أي
ات�سع��ت دائ��رة االنته��اكات بح��ق
الإعالمي�ين الفل�سطيني�ين خ�لال �شهر
�سجلت
�أيل��ول� /سبتم�بر ،2018حي��ث ّ
وزارة الإع�لام املكت��ب الإعالم��ي
احلكوم��ي ،يف تقريره��ا ال�شه��ري،
مزي��د ًا من االعت��داءات عل��ى احلريات
الإعالمية و التي تعر�ض لها ال�صحفيون
والإعالمي��ون يف ال�ضف��ة الغربي��ة
ومدين��ة القد�س املحتلت�ين وقطاع غزة
والتي بلغت (  )72انتهاك ًا ـ
وجت�س��دت �أ�ش��كال انته��اكات االحتالل
الإ�سرائيل��ي والت��ي بلغ��ت ()65
انته��اكاً ،متثل��ت يف االعت��داء اجل�سدي،
واالعتق��ال ،واالحتج��از ومتدي��د
االعتق��ال ،ومن��ع م��ن التغطي��ة
واملحاكم��ة .وكالع��ادة �ش��كّل االعتداء
اجل�س��دي واال�سته��داف املبا�ش��ر عل��ى
ال�صحفي�ين الن�سبة الأكرب من انتهاكات
االحتالل على ال�صحفيني يف قطاع غزة
وال�ضف��ة الغربية بعد �أن ر�صدت وحدة
الر�صد واملتابعة يف وزارة الإعالم خالل
تقريرها� ،أكرث م��ن ( )37حالة �إ�صابة
واعت��داء كان معظمه��ا �ضم��ن فعالي��ات
م�س�يرة الع��ودة �شرق قطاع غ��زة والتي
بلغ��ت  23ا�صاب��ة ،تعر���ض له��ا ع��دد
م��ن ال�صحفي�ين للإ�صاب��ة ع��دة مرات،
تنوع��ت ما ب�ين اال�سته��داف بالر�صا�ص
احل��ي واملغل��ف باملط��اط وقناب��ل الغاز
واالختناق وال�ضرب والركل.
فيم��ا بلغ��ت ع��دد االعتق��االت
واالحتج��ازات واال�ستدع��اءات( 7
) ح��االت ،تخل��ل عملي��ة االعتق��االت
اقتح��ام ع��دد ( )2ملن��ازل ال�صحفي�ين
و�س��ط اعمال دهم وتخري��ب ،كما بلغت
ع��دد حاالت متديد االعتق��ال و تثبيت
�إ�صدار حكم ( )6حاالت.
و�سجل��ت وح��دة الر�صد� ،أك�ثر من ()6
ح��االت منع م��ن التغطية ونق��ل جرائم
االحت�لال بح��ق الفل�سطيني�ين تخلله��ا
ت�سجي��ل م�ص��ادرة بطاق��ات �صحفي��ة
ع��دد( ،)1وبلغ ع��دد اغ�لاق ح�سابات
ل�صحفي�ين ون�شط��اء ملنعه��م م��ن ن�ش��ر
م��ا يف�ض��ح ويظه��ر حقيق��ة االحت�لال
االجرامية( )6حاالت.
انتهاكات �أجهزة االم��ن الفل�سطينية يف
ال�ضفة املحتلة()7
وب�ش�أن االنتهاكات التي ترتكبها �أجهزة
االم��ن الفل�سطيني��ة يف ال�ضفة الغربية
�سجل��ت وح��دة الر�ص��د واملتابع��ة يف
وزارة الإعالم عدد(  )7من االنتهاكات،
منه��ا ا�ستدعاء( )2م��ن ال�صحفيني من
قب��ل الأجه��زة الأمني��ة وهم��ا حمم��د
�أب��و جحي�شة وم�صع��ب �ش��اور ،وت�أجيل
حماكم��ة م��ن قب��ل الأجه��زة الأمني��ة
بال�ضف��ة املحتل��ة لع��دد ( )2م��ن
ال�صحفي�ين وهم��ا رامي �سم��ارة �صحفي
حر ،ونائلة خليل واحتجاز( )1حممد
�أبو جحي�شة ،وم�صادرة معدات وهواتف
خليف��ة ع��دد( )2لل�صحف��ي م�صع��ب
�شاور.

تفا�صي��ل االنته��اكات الإ�سرائيلية التي
ارتكبه��ا االحت�لال خ�لال �شه��ر �أيول/
�سبتمرب:2018
 :3-9-2018ق��وات االحت�لال متن��ع
الطواق��م ال�صحاف��ة م��ن الو�ص��ول اىل
موق��ع ا�ست�شه��اد ال�شاب وائ��ل اجلعربي
يف مدينة اخلليل.
� :4-9-2018أ�صي��ب ع��دد م��ن
ال�صحفي�ين باالختن��اق خ�لال قم��ع
وقفة ق��رب معتقل عوف��ر" اال�سرائيلي
غ��رب رام اهلل ،ت�ضامن��ا م��ع ال�صحف��ي
"عل��ي دار عل��ي" ،املعتق��ل يف �سج��ون
االحتالل ومنعتهم من التغطية.
� :4-9-2018أ�صي��ب �أربعة �صحفيني
وه��م ع�لاء الرمي��اوي مدي��ر ف�ضائي��ة
القد���س وال��ذي كان معتق�لا يف �سج��ون
االحت�لال واف��رج عن��ه ال�شه��ر املا�ضي،
وعبا���س املومن��ي م�ص��ور وكال��ة الأنباء
الفرن�سي��ة  ،وع�ص��ام الرمي��اوي م�ص��ور
وكال��ة الأنا�ض��ول  ،وجو�سي��ف ديي��ك
مرا�س��ل الوكال��ة الفرن�سي��ة ويحم��ل
اجلن�سي��ة -الربيطاني��ة ،بر�صا���ص
قوات االحت�لال اال�سفنجي باالطراف
ال�سفلي��ة ،خ�لال تغطيته��م مل�س�يرة يف
جب��ل الري�س��ان غ��رب رام اهلل بال�ضفة
املحتلة والتي منعتهم من التغطية.
 :4-9-2018االحت�لال ميدد اعتقال
ال�صحفي علي دار عل��ي مرا�سل تلفزيون
فل�سط�ين ،حتى الثاين ع�ش��ر من �سبتمرب
احلايل.
 :6-9-2018م��ددت املحكم��ة
الع�سكري��ة التابع��ة لالحت�لال
الإ�سرائيل��ي اعتق��ال الكاتب��ة الأ�سرية
مل��ى خاط��ر ( 42عام��اً) م��ن حمافظ��ة
اخللي��ل بجنوب ال�ضف��ة الغربية للمرة
التا�سع��ة ،حت��ى العا�ش��ر م��ن ت�شري��ن
الأول�/أكتوبر املقبل.
 :6-9-2018اقتحمت قوة من جي�ش
االحت�لال الإ�سرائيلي من��زل ال�صحفي
ب�س��ام �أبو �ش��ارب و�س��ط ده��م وتفتي�ش
بحثن��ا ع��ن اح��د �أبنائ��ه ال��ذي مل
يتواجد يف املنزل.
� :7/9/2018أ�صي��ب حمم��ود �شط��ا،
 25عام��اً ،م��ن �س��كان مدين��ة رف��ح،
بعي��ار ن��اري يف الفخ��ذ الي�س��رى ،خالل
تغطيت��ه يف خميم الع��ودة �شرق مدينة
رف��ح وه��و مرا�س��ل يف “�شبك��ة رواد
احلقيقة الإعالمية”،
� :7-9-2018أ�صي��ب ن�ش���أت ن�سي��م
خلي��ل نعي��م 20 ،عام��اً ،من �س��كان بيت
حان��ون� ،شمال قط��اع غزة ،بعي��ار ناري
�أ�ستق��ر يف ال��ذراع الي�س��رى ،خ�لال
تغطيت��ه يف خميم الع��ودة �شرق مدينة

رف��ح وه��و مرا�سل يف “�شبك��ة برق غزة
الإخبارية”
� :10-9-2018أ�صيب ،امل�ص ّور يف وكالة
"املن��ارة" لالنت��اج التلفزي��وين عطي��ة
نا�ص��ر حج��ازي 28عام��ا ،بر�صا�ص��ة
ح ّي��ة اطلقه��ا جن��ود االحت�لال� ،أ�صابته
�شظاياه��ا يف ركبت��ه اليمن��ى وفخ��ذه،
�أثن��اء تغطيته م�س�يرات الع��ودة الكربى
بالق��رب م��ن موق��ع زيكي��م الع�سك��ري
الإ�سرائيلي �شمال غرب مدينة غزة .
� :10-9-2018أ�صي��ب ال�صحف��ي
ح�س�ين جم��ال من�ص��ور 26 ،عام��ا
م��ن �س��كان خمي��م الربي��ج باملحافظ��ة
الو�سط��ى ،وه��و م�ص��ور �صحف��ي ل��دي
وكال��ة �شم���س ني��وز واجلاردي��ان
الربيطاني��ة� ،أ�صي��ب بقنبل��ة غ��از يف
الر�أ�س.
 :13-9-2018حمكم��ة االحتالل يف
عوفر حتاكم الأ�س�ير ال�صحفي علي دار
علي مرا�سل تلفزيون فل�سطني .

 :13-9-2018حمكم��ة االحت�لال
تفر���ض غرام��ة مالي��ة عل��ى ال�صحف��ي
عل��ي دار عل��ي قدره��ا �٢٧٠٠شيقل قبل
�أن تفرج عنه.
� :14-9-2018أ�صي��ب ال�صحف��ي
ا�سماعي��ل الغ��ول مرا�س��ل �صحيف��ة
الر�سال��ة بر�صا���ص االحت�لال خ�لال
تغطيته م�سرية العودة �شرق غزة.
�:14-9-2018أ�صي��ب امل�ص��ور ب�لال
العباد�س��ة بطل��ق ن��اري يف الق��دم م��ن
قبل ق��وات االحت�لال اال�سرئيلي �شرق
خانيون�س يف م�سرية العودة الكربى .
� :14-9-2018أ�صي��ب امل�ص��ور
ال�صحف��ي ن�ض��ال ا�شتية م�ص��ور الوكالة
ال�صيني��ة بعيار مع��دين يف ال�صدر �أثناء
تغطيت��ه للمواجه��ات املندلع��ة يف بلدة
كفرق��دوم ق�ض��اء قلقيلي��ة بال�ضف��ة
املحتلة.

 :15-9-2018احتج��زت ق��وات
االحت�لال ال�صحفي�ين عم��ر العم��ور،
وعم��اد جربين قرب بل��دة تقوع جنوب
�شرق بي��ت حلم ،واقتادتهم �إىل مراكز
التحقيق اخلا�صة بهم.
� :16-9-2018أ�صي��ب ال�صحفي مازن
�سليم��ان قدي��ح  25عام��ا ،ب�شظية عيار
ن��اري خ�لال تغطي��ة تظاه��رة �سلمي��ة
�شرق��ي بل��دة خزاع��ة �شرق��ي مدين��ة
خ��ان يون���س ،وه��و مرا�س��ل �إذاع��ة
الرب��اط ،ومرا�سل وم�ص��ور يف �شبكة نور
الإخبارية ،و�أ�صيب ب�شظايا يف كف يده
الي�سرى.
� :18-9-2018أ�صي��ب امل�ص��ور ثائر
خال��د فهمي �أب��و ريا�ش 24 ،عام��اً ،وهو
م�ص��ور يف ال�صحيف��ة الرتكي��ة ،و�أ�صيب
بقنبل��ة غاز يف الر�أ���س؛ خالل التغطية
يف املواجه��ات املندلعة علي حاجز معرب
ايرز �شمال قطاع غزة.
� :18-9-2018أ�صي��ب حمم��د خليل
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لصحفيين خالل أيلول الماضي
"ممن��وع الت�صوي��ر بالكام�يرا الت��ي كان
يحملها الطاقم".
� :21-9-2018أ�صي��ب ال�صحف��ي خالد
�صبارن��ة بالر�صا���ص املع��دين يف جب��ل
الري�سان غرب رام اهلل.
 :21-9-2018ق��وات االحت�لال
ت�سته��دف طاقم قناة القد���س والطواقم
ال�صحفي��ة بقناب��ل الغاز يف خمي��م ملكة
�ش��رق غ��زة به��دف زجه��م ومنعه��م م��ن
ممار�سة مهامهم يف تغطية االحداث.
� :22-9-2018أ�صي��ب امل�صور ال�صحفي
�أك��رم �شب�ير بر�صا�ص��ة يف الق��دم خ�لال
تغطيت��ه املواجه��ات مع ق��وات االحتالل
�شرق خان يون�س .

� :18-9-2018أ�صي��ب حممد عاطف
العرابي��د 23 ،عام��اً ،وه��و م�ص��ور ل��دى
وكال��ة �إع�لام ال�شم��ال ،و�شبك��ة �أخبار
فل�سط�ين ،و�أ�صي��ب بقنبل��ة غ��از يف
الوجه.
 :18-9-2018االحت�لال ي�ستدع��ي
ال�صحفي��ة دي��اال جويح��ان ،للتحقي��ق
معها مبركز حتقي��ق وتوقيف "الق�شلة"
يف ب��اب اخلليل بالقد���س القدمية ،بعد
احتج��از بطاقته��ا ال�شخ�صي��ة ،ومنعه��ا
م��ن ممار�س��ة مهامها ،موجه��ة لها تهمة
"الإخ�لال بالنظ��ام الع��ام" ،وعرقل��ة
عمل �شرط��ي" ،خ�لال تغطيتها احداث
امل�سجد الأق�صى املبارك".
� :18-9-2018أ�ص��درت ق��وات
أم��را يق�ض��ي
االحت�لال "الإ�سرائيل��ي" � ً
ب�إبع��اد النا�ش��ط املقد�سي ف��ادي مطور،

 :18-9-2018اعت��دت ال�شرط��ة
الإ�سرائيلي��ة ،عل��ى امل�س���ؤول الإعالمي
يف دائ��رة �أوق��اف امل�سج��د الأق�ص��ى
فرا���س الدب���س بال�ضرب مرت�ين� ،أثناء
تغطيته اقتحامات ال�شرطة للم�سجد.
 :20-9-2018االحت�لال يج�بر
ال�صحافي��ة ع�لا مر�ش��ود م��ن مدين��ة
نابل���س ،عل��ى دف��ع كفالة مالي��ة بقيمة
� 3000شيكل قب��ل �أن تفرج عنها بعد
� ٧أ�شهر من االعتقال.
 :20-9-2018منع��ت ال�شرط��ة
الإ�سرائيلي��ة ،طاق��م قن��اة "القد���س"
التعليمي��ة ال��ذي �ض��م املرا�سل��ة ر�ؤى
القد�س��ي ،وامل�ص ّور يزن حداد من الدخول
والت�صوي��ر يف املتح��ف الإ�سالم��ي داخ��ل
ح��رم امل�سج��د الأق�ص��ى ،بحج��ة �أن��ه

�أ�صيب حممود عبد العال واحمد ح�سونة
 ،نتيج��ة ا�ستن�شاق��ه قنابل الغ��از امل�سيل
للدموع خ�لال تغطيته جمع��ة انتفا�ضة
االق�صى مبخيم العودة �شرق غزة.
�أ�صي��ب مع�ين ال�ضب��ة م��ن وكال��ة خ�بر
لالنباء الفل�سطينية بقنبلة غاز يف كتفه
خالل تغطيت��ه جمعة انتفا�ضة االق�صى
مبخيم العودة �شرق غزة.
� :30-9-2018أ�صي��ب ال�صحفي حممد
تركم��ان م�ص��ور وكال��ة "روي�ترز"،
بر�صا�ص��ة مطاطي��ة يف قدم��ه خ�لال
مواجهات بطن حي الهوى برام اهلل.

� :26-9-2018إدارة موق��ع الفي�سبوك
حتظ��ر ع��دد م��ن ال�صحفي�ين والن�شطاء
عل��ى خلفي��ة ن�شره��م للمحت��وى
الفل�سطين��ي ،مث��ل :رام��ي �سم��ارة ،دالي��ا
ن�صار ،ت�سنيم ق�شوع.

� :30-9-2018إدارة موق��ع "
الفي�سب��وك" حتظ��ر ح�س��اب كل م��ن
ال�صحف��ي مثن��ى النج��ار م��ن الن�ش��ر و
حت��ذف ح�س��اب ال�صحف��ي ح�س��ن ا�صليح،
وحتذف �صفحة قناة كل النا�س.

� :24-9-2018أ�صي��ب م�ص��ور وكال��ة
م�صور الأنا�ض��ول الرتكية منت�صر ح�سني
ال�ص��واف  28عام��ا بقنبل��ة غ��از بالق��دم
و�أ�صيب��ت كامريت��ه الفيديو بعي��ار ناري؛
خالل تغطية امل�س�يرة البحرية التا�سعة
�شمايل قطاع غزة .

 :27-9-2018حمكم��ة عوف��ر
الع�سكري��ة مت��دد �أم��ر توقي��ف الأ�س�يرة
الكاتب��ة �إ�س��راء خ�ض��ر اليف غنيم��ات
(30عام�� ًا) م��ن �س��كان بل��دة �صوري��ف،
ق�ضاء مدين��ة اخلليل ،وذلك مدة ثمانية
�أيام؛ بحجة ا�ستكمال التحقيق.

تفا�صي��ل االنته��اكات الداخلي��ة
الفل�سطيني��ة خ�لال �شه��ر �أيل��ول/
�سبتمرب2018

 :25-9-2018االحت�لال يعتق��ل
ال�صحفي��ة منال اجلعربي يف منطقة باب
الزاوية و�سط اخلليل.

 :27-9-2018حمكم��ة عوف��ر
الع�سكري��ة جتدد �أم��ر االعتقال الإداري
بح��ق الأ�س�ير املع��اد اعتقال��ه النا�ش��ط
وال�صحف��ي �أ�سام��ة ح�س�ين �شاه�ين
(35عام�� ًا) من �س��كان بل��دة دورا ،ق�ضاء
مدينة اخللي��ل ،وذلك مدة �أربع��ة �أ�شهر،
للمرة الثانية على التوايل.

 :24-9-2018االحت�لال يثب��ت
االعتق��ال الإداري مل��دة  6ا�شه��ر بح��ق
الإعالمي ال�صحفي حممد منى.

ب��در 22 ،عام��اً ،وه��و �صحف��ي يف املركز
الفل�سطين��ي للإع�لام ،و�أ�صي��ب بقنبلة
غاز يف الركبة اليمنى.

� :26-9-2018أ�صي��ب امل�صوري��ن عمري
ا�ستيتي��ة 25عام��ا ،بعيار مطاط��ي �أ�سفل
الع�ين الي�س��رى والرجل الي�س��رى ،وعمري
جم��ال لطفي ا�ستيتي��ه (  25عاما) بعيار
مط��اط بالقدم الي�سرى اثن��اء تغطيتهم
للمواجه��ات الت��ي ج��رت ب�ين ال�شب��ان
وجن��ود االحت�لال ق��رب ق�بر يو�سف يف
نابل�س بال�ضفة الغربية.

�أ�صي��ب ال�صحف��ي �أجم��د �أجم��د ج��رادة
ب�شظاي��ا يف قدم��ه وي��ده وباالختن��اق
نتيج��ة ا�ستن�شاق��ه قناب��ل الغ��از امل�سي��ل
للدموع خ�لال تغطيته جمع��ة انتفا�ضة
االق�صى مبخيم العودة �شرق غزة.

 :26-9-2018ق��وات االحتالل تعتقل
الكاتب��ة ال�صحفي��ة �إ�س��راء خ�ض��ر اليف
غنيم��ات( 35عاما) ،م��ن منزلها يف بلدة
�صوري��ف �شم��ال اخللي��ل و�س��ط اعم��ال
تفتي���ش ،واقتادته��ا �إىل م��كان مترك��ز
الآلي��ات الع�سكرية ،كما ج��رى نقلها اىل
�سجن ه�شارون ،بعد عر�ضها على املحكمة
الع�سكرية يف اليوم نف�سه.

� :23-9-2018أ�صي��ب امل�صور ال�صحفي
�أن�س جم��ال حممود ال�شري��ف 21 ،عام ًا،
من �س��كان جباليا ،وذل��ك يف م�سرية جرى
تنظيمه��ا �ش��رق تل��ة �أب��و �صفي��ة� ،شم��ال
�شرقي جباليا� ،شم��ال قطاع غزة� .أ�صيب
ال�صحف��ي املذك��ور ب�شظية عي��ار ناري يف
البطن.

عن امل�سج��د الأق�صى والبل��دة القدمية
 15يو ًم��ا ،عق��ب ا�ستدعائ��ه ه��و
وال�صحفي��ة دي��اال جويح��ان �إىل مركز
�شرطة االحتالل والتحقيق معها .

� :26-9-2018أ�صي��ب امل�ص��ور احل��ر
حمم��د �أب��و نح��ل باالختن��اق خ�لال
تغطيت��ه مواجه��ات مع�بر اي��رز �شم��ال
قطاع غزة.

يف يدي��ه خ�لال تغطيت��ه للمواجه��ات يف
جمعة انتفا�ضة االق�صى �شرق غزة

� :26-9-2018أ�صي��ب امل�صور ال�صحفي
عب��د الرحمن الكحل��وت 21عام��ا م�صور
وكال��ة �شه��اب ،بقنبل��ة غ��از مبا�ش��رة يف
ذراع��ه الأمي��ن خ�لال تغطيت��ه فعاليات
حاج��ز بي��ت حان��ون �شم��ال غ��زة ،يذكر
�أن ه��ذه الأ�صي��ب الثاني��ة الت��ي يتعر�ض
له��ا ال�صحف��ي الكحل��وت خ�لال م�س�يرات
العودة.
� :26-9-2018أ�صي��ب ال�صحفي حممد
�إ�سماعي��ل جرب��وع 44 ،عام��ا ،م��ن �سكان
خمي��م الربيج باملحافظ��ة الو�سطي  ،وهو
م�ص��ور ل��دي املكت��ب الإعالم��ي للجبه��ة
ال�شعبي��ة لتحري��ر فل�سط�ين وحم��رر
اخب��اري ل��ـ "موق��ع �سب��ق � ، "24أ�صي��ب
بقنبلة غاز يف الوجه.
� :26-9-2018أ�صيب ال�صحافية �سمر
�أب��و العوف باالختن��اق يف مواجهات معرب
ايرز ونقلها اىل امل�ست�شفى.

� :28-9-2018أ�صي��ب طال��ب الإع�لام
ع�لاء النم��ر بقنبلة غ��از يف ظهره خالل
ت�سجيل��ه تقري��را م�ص��ورا �ش��رق قط��اع
غزة.
�أ�صي��ب خم�س��ة
28-9-2018:5
�صحفي�ين واعالمي�ين م��ن خمي��م العودة
�شرق غزة خالل تغطية جمعة انتفا�ضة
االق�صى وهم :
�أ�صي��ب ال�صحفية حنني بارود من بقنبلة
غ��از مبا�ش��رة يف ر�أ�سه��ا خ�لال تغطي��ة
جمع��ة انتفا�ضة االق�ص��ى مبخيم العودة
�شرق غزة
�أ�صيب امل�صور ال�صحفي حممد �أبو قادو�س

 :1-9-2018ا�ستدع��ت �أجه��زة ام��ن
ال�سلط��ة ،ال�صحف��ي حممد �أب��و جحي�شة
وال��ذي رف���ض الر�ض��وخ ال�ستدع��اءات
�أجهزة ال�سلطة له وذلك لعدم قانونيتها.
ّ � :5-9-2018أجل��ت حمكم��ة �صلح رام
اهلل ،حماكم��ة ال�صحفي�ين رام��ي �سمارة
�صحف��ي ح��ر ،ونائل��ة خلي��ل مرا�سل��ة
مرك��ز "�سكاي��ز " ،ب�سب��ب ع��دم ح�ض��ور
امل�شتك��ي" �إىل تاري��خ  31ت�شري��ن اول/
اكتوب��ر ،عل��ى خلف ّية الق�ضي��ة املرفوعة
�ضدهما واملعروف��ة بق�ضية مركز النجاح
الإعالم��ي ،ا�ستن��ا ًدا لقان��ون اجلرائ��م
الإلكرتونية.
 :5-9-2018احتج��ز جهاز املخابرات
مق��دم الربام��ج يف �إذاع��ة
الفل�سطين��ي،
ّ
"م��رح" حمم��د �سعي��د �أب��و جحي�ش��ة،
�ساع��ة ون�صف ال�ساعة يف مق��ر اجلهاز يف
اخلليل ،بعد رف�ضه االمتثال لال�ستدعاء
 :27-9-2018ا�ستدع��ت �أجه��زة امن
ال�سلط��ة ال�صحف��ي م�صع��ب �ش��اور م��ن
اخللي��ل  ،ول��دى و�صول��ه مق��ر املخابرات
فتّ�ش��ه عنا�ص��ر اجله��از ،و�أخ��ذوا هاتف��ه
وحاجيات��ه ،و�أبلغ��وه �أن��ه معتق��ل ل��دى
اجلهاز دون �إبداء الأ�سباب.
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رحلت  10آالف طن من األتربة واألوساخ المترسبة بداخلها

بلدية غزة تواصل أعمال تنظيف مصافي وبرك تجميع مياه األمطار

غزة -الر�أي
توا�ص��ل بلدي��ة غ��زة �أعم��ال تنظي��ف
م�ص��ايف وب��رك جتمي��ع مي��اه الأمط��ار
املنت�ش��رة يف �أحي��اء ومناط��ق املدين��ة،
�ضم��ن ا�ستعداداته��ا ال�ستقب��ال ف�ص��ل
ال�شت��اء الق��ادم ،حيث قام��ت برتحيل
�أك�ثر م��ن � 10آالف ط��ن م��ن الرم��ال
والأترب��ة والأو�س��اخ املرت�سب��ة يف
امل�ص��ايف و�أحوا���ض ب��رك التجمي��ع
وخطوط الت�صريف.
وذك��ر مدير دائرة ال�ص��رف ال�صحي يف

البلدي��ة ،م .حمم��د �إم��ام� ،أن الأعمال
�شمل��ت حت��ى اللحظة تنظي��ف 3000
م�صرف مياه �أمطار يف املناطق ال�شرقية
والغربية ملدينة غزة ،من �أ�صل 4000
م�ص��رف منت�ش��رة يف كاف��ة �أنح��اء
املدينة.
و�أو�ض��ح �إمام �أنه مت االنتهاء من �أعمال
تنظي��ف حو���ض تر�سيب برك��ة ال�شيخ
ر�ض��وان ونف��ق ت�صري��ف مي��اه الأمطار
بط��ول  150مرت� ،إ�ضاف��ة �إىل تنظيف
حو�ض الرت�سي��ب يف حديقة ال�صداقة

قرية الجمامة المهجرة
بئر السبع
اجلمام��ة قري��ة عربية تق��ع على
م�سافة  29كم �إىل ال�شمال الغربي
م��ن بئر ال�سب��ع ،وتبعد ع��ن طريق
غ��زة – بئ��ر ال�سبع م�ساف��ة تقرب
من  17كم ، ،يجاورها خربة بطيح
يف اجلن��وب ،والكوفخة يف اجلنوب
الغرب��ي ،والفالوج��ة يف ال�شم��ال،
وبرير يف ال�شم��ال الغربي .وبذلك
اكت�س��ب موقعه��ا �أهمي��ة خا�ص��ة
كمفتاح جلن��وب فل�سط�ين ،كما �أنه
ميك��ن امل��رور عربه��ا م��ن جن��وب
فل�سط�ين �إىل الأج��زاء ال�شمالي��ة
والغربية من فل�سطني .فهي حمطة
مل��رور قواف��ل الب��دو م��ن النق��ب
�إىل �شم��ال فل�سط�ين .وق��د �شهدت
اجلمام��ة يف نهاية احل��رب العاملية
الأوىل معركة بني قوات االحتالل

الربيط��اين وق��وات العثماني�ين
�أ�سف��رت ع��ن احت�لال الق��وات
الربيطاني��ة اياه��ا واالنط�لاق

بح��ي التف��اح ونف��ق الت�صري��ف داخ��ل
احلديقة بطول  500مرت.
و�أ�ش��ار �إىل نقل وترحي��ل  750طن من
الرم��ال والأترب��ة والأو�ساخ املرتاكمة
داخل امل�صايف ،خالل عمليات التنظيف
والتعزي��ل ،فيم��ا مت نق��ل وترحي��ل
 4500ط��ن م��ن داخ��ل حو���ض بركة
ال�شيخ ر�ضوان ونفق الت�صريف� ،إ�ضافة
�إىل  4000طن من حديقة ال�صداقة.
وبني مدي��ر دائرة ال�ص��رف ال�صحي �أن
الأعم��ال ال تزال جارية حتى اللحظة

يف تنظي��ف خط��وط ت�صري��ف مي��اه
الأمط��ار الرئي�سي��ة الوا�صلة حلديقة
ال�صداقة ،حيث مت نقل وترحيل 800
طن م��ن الرمال والأتربة والأو�ساخ من
داخل هذه اخلطوط.
وكان��ت البلدي��ة ق��د �شرع��ت ب�إن�ش��اء
ثالثة غ��رف لتجميع مي��اه الأمطار يف
�ش��ارع ال�سكة بحي التف��اح حلل م�شكلة
تنظيف خطوط ت�صريف مياه الأمطار
امل�ؤدي��ة حلديق��ة ال�صداق��ة وت�سهي��ل
عملي��ة ت�صري��ف مي��اه الأمط��ار خالل

ف�ص��ل ال�شت��اء� ،ضمن م�ش��روع ممول من
�صن��دوق تطوي��ر و�إقرا���ض الهيئ��ات
املحلية بقيمة � 130ألف يورو.
يذك��ر �أن جلن��ة ط��وارئ ال�شت��اء الت��ي
�شكل��ت بق��رار م��ن رئي���س البلدي��ة م.
ؤخ��را ،ب��د�أت �أعمالها
نزار حج��ازي ،م� ً
بعد توزي��ع املهام على كاف��ة الأع�ضاء،
ودار�س��ة اال�ستع��دادات واخلطط التي
�سيتم العم��ل بها خالل املو�س��م القادم،
ال�سيما يف �أوقات الطوارئ واملنخف�ضات
اجلوية.

إعداد  /فلسطين عبد الكريم :

منه��ا نحو ال�شم��ال الحتالل القرى
العربية املجاورة .ترتفع اجلمامة
نح��و 150م ف��وق �سط��ح البح��ر،

وه��ي �صغ�يرة مب�ساحته��ا ،قليل��ة
بع��دد �سكانها .وكان��ت ت�شتمل على
مدر�س��ة ابتدائي��ة ت�أ�س�س��ت ع��ام

 .1944ا�شتهرت اجلمامة بزراعة
احلبوب ،وال �سيما القمح وال�شعري.
وتعتم��د الزراعة* عل��ى الأمطار،
�إذ تهط��ل كمي��ة �أمط��ار �سنوي��ة
تقرب م��ن 300مم .وكان الأهايل
يهتم��ون برتبي��ة املوا�ش��ي الت�س��اع
رقع��ة املراع��ي الطبيعي��ة ح��ول
اجلمامة.
يف ع��ام  1948دارت رح��ى معركة
بني الع��رب واالحتالل اال�سرائيلي
�أ�سف��رت ع��ن احت�لال ق��وات
االحت�لال اال�سرائيل��ي القري��ة،
وط��رد �سكانه��ا منه��ا ،وتدمريه��ا،
واالنط�لاق منه��ا نح��و اجلن��وب.
وكان اليه��ود قد �أن�ش���أوا م�ستعمرة
“روحاما” على �أرا�ضيها يف �أواخر
فرتة االنتداب.
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إسماعيل إبراهيم الثوابتة

ما هي �أهم املو�ضوعات التي تقفز
من �أذهاننا وتتجلى �أمام ناظرينا
عندم��ا ُيذك��ر رئي���س ال�سلط��ة
الفل�سطيني��ة حمم��ود عبا���س
ُتفردة؟
مبواقفه اجلدلية امل ّ
�سل�سل��ة طويل��ة م��ن التن��ازالت
واجلغرافي��ة
التاريخي��ة
والأخالقية والإن�سانية ،مل تكن
بدايته��ا هند�س��ة اتف��اق �أو�سل��و
ال��ذي من��ح االحت�لال  78%من
فل�سطني التاريخية على طبق من
ذهب ،ومل تك��ن نهايتها العقوبات
املفرو�ض��ة على الأه��ايل املغلوب
عل��ى �أمرهم يف قط��اع غزة ،وبني
الأوىل والثاني��ة؛ �سيا�س��ات قطع
الروات��ب ومن��ع الع�لاج وجتوي��ع
املكلوم�ين ووق��ف خم�ص�ص��ات
ال�شه��داء واجلرح��ى والأ�س��رى
وغ���ض النظ��ر ع��ن اال�ستيط��ان
واال�ستم��رار يف التن�سيق الأمني،
وقِ �س على ذلك حتى تتعب!
يتوج��ه رئي���س ال�سلط��ة
الفل�سطينية حمم��ود عبا�س �إىل
الأمم املتحدة وهو ال يحظى ب�أي
توافق وطن��ي بكل �أ�س��ف ،يذهب
وه��و مك�ش��وف الظهر وق��د خ�سر
ج��راء �سيا�سات��ه القمعية
�شعبه ّ
التفردي��ة جت��اه �أبن��اء �شعبن��ا
ّ
الفل�سطين��ي ،يذهب دون �أي دعم
ف�صائلي وال التفاف �شعبي حوله،
يذه��ب وقد �أكد م��رارا على نبذه
للمقاوم��ة ،وهي الورق��ة الأقوى

الت��ي كان��ت �ستجعل الع��امل يقف
ل��ه احرتام��ا وتقدي��را ،ولكن��ه
�أ�صر على �إحراقها بكل �أ�سف مرة
�أخرى.
ب�صراح��ة؛ مل �أك��ن �أمتن��ى �أن
يذه��ب رئي���س ال�سلط��ة به��ذه
ال�ص��ورة ال�ضعيف��ة امل�ش ّو�ش��ة
وامل�ش ّوه��ة �إىل الأمم املتحدة ،بل
كنّا نتمنى �أن يذهب وهو مت�سلح ًا
ب�شعب��ه ومبقاومت��ه ،كن��ا ن�أمل �أن
يك��ون قوي��ا بحقوقن��ا املذبوحة
على طاولة �أو�سلو اللعينة.
ويف الوق��ت ال��ذي و�ص��ل الع��امل
في��ه �إىل درجة عالية من التطور
والتق��دم يف �إحق��اق احلق��وق
عل��ى ح��د زعمه��م؛ �إال �أن��ه عامل
�أع��وج وقفت عن��د �أهوائه �أحالم
�شعبن��ا وحقوقه وثوابت��ه ،فبات
يتنكّ��ر لنا وملقدراتن��ا ويف الوقت
ق��ر لالحت�لال ب�أحقيت��ه
ذات��ه ُي ّ
يف �أر�ضن��ا� ،إنه��ا قم��ة العنجهي��ة
واال�ستهتار وال�صلف.
م��ا لف��ت نظ��ري �إح��دى
الت�صريح��ات الت��ي �ص��درت ع��ن
حرك��ة فت��ح  -الت��ي ير�أ�سه��ا
حمم��ود عبا���س -حي��ث اعتربت
يف م�ضمون ت�صريحها �أن "خطاب
ترام��ب يف الأمم املتح��دة دع��م
لالحت�لال وان�سح��اب لأمري��كا
م��ن م�سئوليتها الدولي��ة" ،فطاملا
�أن الوالي��ات املتح��دة الأمريكية
�أ�صبحت داعم��ة لالحتالل  -كما

اعرتف��ت فت��ح �أخ�يرا � -إذن مل��اذا
يتم�سك��ون به��ا و�سيط��ا "نزيه��ا"
ّ
لعملي��ة الت�سوي��ة �أم م��ا يطلقون
عليها "عملية ال�سالم"؟

هل لديكم إجابة؟
وا�سمح��وا يل �أن �أت�س��اءل �أي�ض��ا؛
هل حان الوق��ت لتعلن "فتح" عن
ف�ش��ل م�ش��روع �أو�سلو ال��ذي كانت
الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة
هي الراعية ل��ه؟ ومتى �ست�سحب
فت��ح وال�سلطة االع�تراف بدولة
"�إ�سرائي��ل" لك��ي توج��ه لكم��ة
قاتلة لكل �أع��داء ق�ضيتنا؟ وهل
ح��ان وق��ت الوح��دة الوطني��ة
احلقيقي��ة بع��د تل��ك التجرب��ة
املري��رة؟ م��ن هو اجل��ريء الذين
يجيبني على ت�سا�ؤالتي الربيئة؟
قب��ل ذلك �أطل��ق رئي���س ال�سلطة
حممود عبا���س ت�صريحات كثرية
ومنه��ا م�ص ّورة وموثّق��ة بالفيديو
وه��و يجل���س �إىل جان��ب الرئي�س
الأمريكي "دونالد ترامب" يدعو
فيه��ا �إىل دع��م �صفق��ة الع�ص��ر
"�صفقة القرن" ،وهو ما يثبت �أنه
مت��ورط فيها ب�ش��كل وا�ضح متاما،
فبالتايل من امل�ستح�سن �أال يخرج
علين��ا �أحد ليقول لنا �أن الرئي�س
يواج��ه "�صفق��ة الق��رن"! اهلل
يرحمكم.
جربت��م �أن تكتب��وا عل��ى
ه��ل ّ

"جوجل" عبارة "رئي�س يحا�صر
جربوا
�شعبه ويقط��ع رواتبهم؟" ّ
واق��ر�أوا النتائ��ج الت��ي �ستخ��رج
يت�صدرها
لك��م على الف��ور والت��ي
ّ
رئي���س ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة
حمم��ود عبا���س ب�لا من��ازع ،نعم،
لق��د قط��ع روات��ب ال�شه��داء
واجلرح��ى واملحرري��ن وحت��ى
الأ�س��رى القابع�ين يف �سج��ون
االحت�لال ،كما وفر���ض عقوبات
عل��ى الأه��ايل يف قط��اع غ��زة
فقطع رواتبه��م و�أخذ خم�ص�صات
املقا�ص��ة الت��ي ه��ي م��ن حقوقهم
ّ
دون �أن يعيدها لهم ،حتى لو على
�أي �شكل من الأ�شكال.
و�إزاء كل ذل��ك �أ�ستغ��رب كي��ف
�سيذه��ب �إىل الأمم املتح��دة
ليتح��دث با�س��م ه���ؤالء الذي��ن
قهره��م وج ّوعه��م وعاقبه��م
ب��دون ذن��ب اقرتف��وه� ،أ�ستغ��رب
كي��ف �سيذه��ب هن��اك ويتح��دث
با�س��م الف�صائ��ل الت��ي يقاطعه��ا
وي�ستعديه��ا ،مم��ا ي�ش�ير �إىل
الفج��وة واله�� ّوة الوا�سع��ة الت��ي
تركه��ا عبا���س بينه وب�ين �شعبنا
وف�صائل��ه ،مم��ا يع��زز ر�ؤيته نحو
والتفرد.
االنف�صال والإق�صاء
ّ
وبلغ��ة العل��وم ،ف���إن هن��اك ثمة
"فج��وة فيزيائي��ة" ب�ين رئي���س
ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة حمم��ود
عبا���س وجوقة املُط ّبل�ين معه من
جه��ة ،وب�ين ال�شع��ب الفل�سطيني

وف�صائل��ه ومقاومت��ه والجئي��ه
م��ن جه��ة �أخ��رى؛ ه��ذه الفج��وة
كب�يرة وم�ؤمل��ة له��ا �أول ولي�س لها
�آخ��ر ،حيث �أنها قطعت كل معاين
الكيمي��اء والفيزي��اء والعالق��ة
والرتاب��ط بينه كرئي���س وبينهم
ك�شعب!
كلم��ا كان��ت املواق��ف ال�سيا�سي��ة
متوح��دة وم�سن��ودة بتوافق��ات
داخلي��ة ومنطقي��ة؛ كلم��ا كان��ت
املخرج��ات و"الفيزي��اء" �أق��وى
و�أنظ��م ومتج��ذّ رة ب�ش��كل ُيظه��ر
ق��وة �شعبن��ا ور�سالت��ه للع��امل،
والعك���س �صحي��ح ،كلم��ا كان��ت
متفرق��ة
املواق��ف ال�سيا�سي��ة
ّ
وغري م�سن��ودة بتوافقات داخلية
ومنطقية؛ كلم��ا كانت املخرجات
و"الفيزي��اء" �أ�ضع��ف و�أب�ش��ع
ب�شكل ُيظهر �ضعف �شعبنا و�ضعف
ر�سالته �إىل العامل بكل �أ�سف مرة
ثالثة.
وجم��ددا نق��ول �أن املخ��رج م��ن
ه��ذا الواقع امل���ؤمل ال��ذي نعي�شه
ه��و فق��ط بالوح��دة الوطني��ة
الفل�سطيني��ة احلقيقي��ة الت��ي
تب��د�أ بامل�صاحل��ة الوطني��ة،
و�سح��ب االع�تراف بـ"دول��ة
كل
ووق��ف
االحت�لال"،
الإج��راءات التي �أ�س��اءت لتاريخ
�شعبن��ا الفل�سطيني ،حينها نخرج
م��ن النف��ق املظل��م وامل���أزق ال��ذي
و�ضعون��ا فيه ويرمونن��ا كلهم عن
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"الرياضة" ..طريق شقه ذوو احتياجات خاصة لتحدي اإلعاقة
الر�أي  -فل�سطني عبد الكرمي
يف الوق��ت ال��ذي ي�ست�سل��م في��ه بع���ض النا�س
لإعاق��ة �أمل��ت به��م ،فت�س��وَد احلي��اة �أم��ام
ناظريه��م ،وي��روا جناحه��م وحتقيقه��م
لأحالمه��م وطموحاتهم �ضرب��ا من امل�ستحيل،
�إال �أن هن��اك �أ�شخا�ص��ا �آخري��ن حقق��وا
جناح��ات و�أظه��روا �أن ال �ش��يء م�ستحي��ل
م��ع الإرادة ،وا�ستطاع��وا حت��دي اعاقته��م،
وحتقيق ذاتهم والو�صول بها �إىل بر الأمان.
وحت��د كبريي��ن ،ميار���س ح�س��ن �أب��و
بعزمي��ة
ِ
ك��رمي ""38عام��ا ريا�ضة الطائ��رة "جلو�س"
مع العدي��د من زمالئه م��ن ذوي االحتياجات
اخلا�ص��ة ،بع��د ا�صابت��ه ع��ام  2006ج��راء
ا�ستهداف��ه م��ن قب��ل طائ��رة ا�ستط�لاع
�إ�سرائيلية� ،أفقدته �ساقه الي�سرى.
ويف عام  2007ق��رر �أبو كرمي تركيب طرف
�صناع��ي لقدم��ه ،ف�ساف��ر �إىل جمهورية م�صر
العربي��ة ،وخ�لال �سف��ره التق��ى ع��ن طري��ق
ال�صدف��ة بفري��ق الطائ��رة جلو�س م��ن قطاع
غ��زة ،و�أب��دى رغبت��ه يف االن�ضم��ام للفري��ق،
ث��م مت ت�شكيل منتخب م��ن ذوي االحتياجات
اخلا�ص��ة يف حماول��ة للم�شارك��ة يف بط��والت
خارجي��ة� ،إال �أن االغ�لاق املتك��رر واملتوا�صل
للمعابر حال دون حتقيق ذلك.

نجاح وطموح
يق��ول �أب��و كرمي يف حدي��ث لـ"ال��ر�أي"� :أكرب
جن��اح حققت��ه عندم��ا مت ت�شكي��ل فريق كرة
ق��دم للأ�شخا�ص مبت��وري القدمني وهو الأول
عل��ى م�ست��وى فل�سطني ،خا�ص��ة يف ظل ارتفاع
ع��دد امل�صاب�ين بالب�تر" ،م�ؤك��دا �أن الإ�صابة

أمنية ولكن

و�سام �ش��رف و�أن االن�سان يجب عليه ممار�سة
حيات��ه ب�ش��كل طبيع��ي ،والر�ض��ا بالق�ض��اء
والقدر.
ويب��دي حما�سته و�شغف��ه مبمار�سة الريا�ضة
ب�شكل يومي ،الأمر الذي غري كثريا من حياته
بع��د الإ�صاب��ة ،م�ش�يرا �إىل �أن الإ�صاب��ة مل
حترم��ه حتقيق م��ا ي�صبو الي��ه ،و�أن الإعاقة
طريق جديد لفتح حياة جديدة.

يحل��م الرجل الذي �ش��ارف على الأربعني ،ب�أن
ميث��ل بل��ده فل�سط�ين يف كل املحاف��ل الدولية
والعربي��ة ،ورف��ع عل��م بل��ده خ��ارج الوط��ن،
معرب��ا ع��ن رغبت��ه يف حت��دي االحت�لال،
قائال ":مهم��ا فعل االحتالل فلن ي�ستطيع من
خ�لال الإعاقة �أن يحرمن��ا �شيء ،فنحن حب
احلياة �أي�ضا".

حمم��د �أب��و بي���ض  31عام��ا ،ه��و الآخ��ر فقد
�ساق��ه الي�س��رى خ�لال جلو�س��ه م��ع ع��دد م��ن
�أ�صدقائ��ه �أم��ام ب��اب منزل��ه الواق��ع يف ح��ي
ال�شجاعي��ة �ش��رق غ��زة يف احل��رب الأخ�يرة
على قطاع غزة ،بعدما باغتتهم قذيفة دبابة
حاقدة ،فا�ست�شهد كافة �أ�صدقائه ،فيما �أ�صيب
حممد ببرت يف �ساقه.
يقول �أب��و بي�ض يف حديث لـ"ال��ر�أي" ":تاريخ
 10-7-2014ي��وم م�ؤمل ج��دا بالن�سبة يل،
بعدم��ا كنت العب ك��رة مميز يف جمي��ع �أندية
غ��زة ،ولك��ن بالرغم من رغم فق��دان �ساقي �إال
�أنن��ي �أمار���س حيات��ي اليومية ب�ش��كل طبيعي،
ومعنوياتي عالية لإكمال م�شواري الريا�ضي".
ويتاب��ع ":يف بداي��ة �إ�صابت��ي ،كان��ت �أم��وري
�صعب��ة جدا ،ولكن مع ا�ستم��رار الوقت حاولت
التح�س�ين م��ن ظ��روف حيات��ي ،وق��ررت �أن
�أك��ون الع��ب ك��رة ممي��ز" ،معرب��ا ع��ن �أمنيته
يف امل�شارك��ة يف البط��والت الدولي��ة ،واعتماد
فريقهم �ضمن الأندية الأخرى.
ويعت�بر اغ�لاق املعاب��ر يف قطاع غزة م��ن �أهم
امل�سبب��ات الرئي�سي��ة الت��ي تق��ق عائق��ا �أم��ام
خ��روج فري��ق ك��رة الطائ��رة جلو�س م��ن �أجل
امل�شاركة يف البطوالت اخلارجية.

احتضان شعبي وحكومي
ب��دوره يق��ول رئي���س االحت��اد الفل�سطين��ي
لريا�ض��ة الطائ��رة جلو���س نا�ص��ر لب��د� ":إن
االحت��اد ي�ض��م �سبع��ة �أندي��ة للرج��ال واثنان
لل�سي��دات م��ن ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة"،
مو�ضح��ا �أن ه���ؤالء يكونون على ق��در كبري من

االنه��اك االجتماع��ي ،و�أي�ضا كاره�ين للحياة،
وي�شعرون ب�أن حياتهم مدمرة فيبقون حبي�سو
املنزل.
وي�ؤك��د لبد يف حدي��ث لـ"ال��ر�أي"� ،أن االحتاد
يح��اول تق��دمي الت�أهي��ل ال�صح��ي ل��ذوي
االحتياج��ات اخلا�ص��ة م��ن خ�لال الريا�ض��ة،
مث��ل تقوي��ة الع�ضالت والدخ��ول يف املناف�سات
الريا�ض��ة ،مو�ضح��ا �أنه من املفرو���ض �أن يكون
لديه��م م�ش��اركات يف تركي��ا ولك��ن مت منحه��ا
لالعب�ين يف ال�ضف��ة الغربي��ة ب�سب��ب اغ�لاق
املعاب��ر ،و�أي�ض��ا كان م��ن املفرت���ض امل�شاركة يف
بطول��ة باجلزائر وعمان ولكن الظروف حالت
دون ذلك .ويطالب لبد احلكومة الفل�سطينية
وامل�ؤ�س�س��ات الوطني��ة واملحلي��ة ب�ض��رورة
االهتم��ام برعاية ذوي االحتياجات اخلا�صة،
منوه��ا �إىل �أن ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة
يتمنوا االهتمام والعناية واالحت�ضان من قبل
ال�شع��ب واحلكومة ،الفت��ا يف ال�سياق ذاته �إىل
�أن ه���ؤالء طموحه��م وا�سع وكب�ير ،ويفتخرون
ب�إ�صابتهم واعاقتهم.
ووف��ق ما ذكره ف�إن ملع��ب كرة الطائرة جلو�س
يبل��غ طول��ه � 10أمت��ار مق�س��م �إىل ق�سم�ين،
وعر���ض �ست��ة �أمت��ار م��ع �شبك��ة بارتف��اع م�تر
و� 19سم .وي�ضم امللعب  12العبا مق�سمني �إىل
فريقني ،فيما متار�س اللعب��ة باليدين والر�أ�س
والرجلني والالع��ب جال�س على الأر�ض ومينع
رفع نف�سه.
و�شن االحت�لال الإ�سرائيلي عدوانا كبريا على
قط��اع غ��زة �صي��ف ع��ام  ،2014ا�ستمرت 51
يوم��ا ،ارتقى خالله��ا نحو � 2137شهي��د ًا فيما
�أ�صيب �أكرث من 11100جريح.

طريقة فعالة لتطهير الجسم من السموم
اكت�ش��ف علم��اء جامع��ة �س��ان باولو
الربازيلي��ة �أن التماري��ن الريا�ضي��ة
ت�ساعد يف تطهري الن�سيج الع�ضلي من
ال�سموم الربوتينية.
ويفيد موق��ع ،MedicalXpress
ب���أن ال�ضعف الع�ضلي هو �سمة مميزة
لكب��ار ال�س��ن والأ�شخا���ص الذي��ن
يعان��ون م��ن �إ�صابة الع�ص��ب الوركي،
نتيجة قلة حركتهم.
وق��د بين��ت نتائ��ج التج��ارب الت��ي
�أجري��ت عل��ى الفئ��ران امل�صاب��ة
باعت�لال ع�صب��ي م�ستح��ث ،ب�أنه��ا
تعاين من ا�ضطراب االلتهام الذاتي،
وه��ي عملية تفكك مكون��ات اخلاليا
املت�ض��ررة وال�سم��وم داخ��ل اجل�سيم
احلال (ليزو�س��وم) .بيد �أن الفئران
التي كان��ت ن�شطة بدني��ا قبل �أربعة

�أ�سابي��ع م��ن التدخ��ل اجلراح��ي يف
الع�ص��ب الوركي ،حافظت على م�ستوى
االلته��ام الذات��ي �أعل��ى م��ن الفئ��ران
الأخرى.
ويف جترب��ة ثاني��ة ،حج��ب الباحثون
ج�ين  ATG7ال��ذي ل��ه عالق��ة
بااللته��ام الذات��ي يف الن�سي��ج
الع�ضل��ي الهيكل��ي .وي�شف��ر ه��ذا
اجل�ين الربوتين��ات التي تتك��ون منها
احلوي�صل��ة الت��ي ت�ساه��م يف تدم�ير
الع�ضي��ات التالف��ة .وق��د �أظه��رت
الفئ��ران التي كب��ح يف ج�سمه��ا ن�شاط
اجلني � ATG7ضعفا ع�ضليا متزايدا.
وا�ستن��ادا �إىل ه��ذا ،ميك��ن الق��ول �إن
احلرك��ة والتماري��ن البدني��ة ت�ساعد
يف تطهري اجل�سم من ال�سموم وبالتايل
حتافظ على ال�صحة.
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يوم التضامن العالمي مع الصحفي الفلسطيني:

صحفيو فلسطين  ..أبطال استثنائيون على خط النار
غزة – خا�ص الر�أي:
اليوم هو ال�ساد���س والع�شرين من �سبتمرب،
وهو منا�سبة عاملية ت�ضامنية مع ال�صحفي
الفل�سطين��ي ال��ذي م��ا زال يف مقدم��ة
ال�صف��وف لتغطي��ة الأح��داث والتط��ورات
عل��ى ال�ساح��ة الفل�سطيني��ة ،ه��و الي��وم
العامل��ي للت�ضامن مع ال�صحف��ي الفل�سطيني
ال��ذي مي��ر يف كل ع��ام ومتر مع��ه ذكريات
جميلة و�أليمة.
ظروف ا�ستثنائية

مت��ر ه��ذه املنا�سب��ة وال�صحفي��ون يقدمون

ت�أت��ي هذه املنا�سبة يف هذا العام بينما متر
الق�ضي��ة الفل�سطينية بظ��روف ا�ستثنائية
خا�صة ما متر به مدينة القد�س من تهويد
ممنه��ج ،وال�ضف��ة الغربي��ة م��ن ا�ستيط��ان
وتقطي��ع لأو�صالها ،وقطاع غ��زة وح�صاره
ال�شدي��د والعقوب��ات املفرو�ض��ة عليه ،مما
يزي��د م��ن اجل��راح والآالم وتت�ضاع��ف
فيه��ا املعان��اة ،بينم��ا يكتفي الع��امل مبهمة
"املراق��ب املتف��رج" عل��ى م�أ�س��اة �شعبن��ا
الفل�سطيني.

�شه��داء ،حينم��ا امت��زج ح�بر �أقالمه��م
وعد�س��ات كامرياته��م بدمائه��م الزكي��ة
الطاه��رة ،ويف جه��ة ثانية ُيغ��دق �آخرون
بدمائه��م �أي�ض��ا م��ن ال�صحفي�ين اجلرحى
أع�ضاء م��ن �أج�سادهم �أثناء
الذي��ن فقدوا �
ً
تغطيته��م للأح��داث و�إظهاره��م احلقيقة
�أم��ام الع��امل وف�ض��ح جرائ��م االحت�لال
"الإ�سرائيلي".
�أي�ض��ا مت��ر ه��ذه املنا�سب��ة وال�صحفي��ون
الفل�سطيني��ون يعان��ون كذل��ك م��رارة

ه��ذه امل�شاه��د تت�ضاع��ف معه��ا الأمان��ة
امللقاة على عات��ق ال�صحفيني والإعالميني
الذي��ن يت�ص��درون كل م�شه��د ،وي��روون كل
ق�ص��ة ،ويبث��ون كل لقط��ة ن�ستطي��ع م��ن
خالله��ا �إظهار هذه املعان��اة التي ت�سبب بها
االحتالل يف �أرجاء املعمورة.

صحفيون  ..شهداء وجرحى
ومعتقلون

ال�سج��ن وال�سج��ان ،حي��ث ير�س��ف �أك�ثر
م��ن � 20صحفي��ا و�إعالمي��ا داخ��ل �سج��ون
االحتالل يدفعون �ضريبة العمل ال�صحفي
واحلقيق��ة الت��ي يقدمونه��ا للع��امل يف كل
م��كان ،ليكون ال�صحف��ي ال�شهي��د واجلريح
والأ�س�ير �شاهد على �أب�ش��ع احتالل عرفته
الع�ص��ور احلديث��ة ،فق��ط لأنه��م يدافعون
عن �شعبهم الفل�سطيني وق�ضيتهم الوطنية
العادلة.

�أغلى ما ميلكون ،يقدمون �أرواحهم ليرتقوا صحفيو غزة  ..استثنائيون!

ورمب��ا ح��ال ال�صحفي�ين والإعالمي�ين يف
قط��اع غ��زة يختل��ف م��ع ا�شت��داد احل�صار
وزيادة املعاناة الت��ي يعي�شها �أهايل القطاع
بالتزام��ن مع ت�شدي��د احل�ص��ار عليهم منذ
 13عام��ا ،وبالتزامن مع فر�ض العقوبات
عل��ى قط��اع غ��زة ،وبالتزام��ن �أك�ثر م��ع
ا�ستمرار م�سرية الع��ودة الكربى التي متتد
على مدار �أكرث من � 25أ�سبوعا متوا�صال من
التغطية امل�ستمرة للأحداث والتطورات.
يوم�� ًا �سابع ًا م��ن �أيام الأ�سب��وع مل يعد على

هام�ش الإج��ازات الأ�سبوعية الثابتة لدى
�أ�صح��اب مهنة البحث عن املتاعب يف قطاع
غ��زة ،بني م�شق��ة اخلو�ض يف الث��ورة وبني
مب��د�أ الثب��ات والإ�ص��رار؛ يظه��ر بخوذته
ودرع��ه املطب��وع بكلم��ة " "pressيف �أيام
ُجمع م�سريات العودة الكربى.
و�سط ميدان النريان ي�ستعد الثوار لإ�شعال
انتفا�ضته��م بالكو�شوك ،وي�ستعد امل�سعفون
النت�ش��ال امل�صابني وتطبي��ب جروحهم �إال
م��ن نف��ذت روح��ه �شهي��د ًا ،وينت�ش��ر جي�ش
م��ن ال�صحفي�ين ب�ين مرا�سل�ين وم�صوري��ن
وخمرج�ين وحمرري��ن ومعدي��ن عل��ى
بع��د م�ساف��ة �صف��ر من امل��وت نف�س��ه ،وبني
ر�صا�صات قاتلة متعمدة وع�شوائية.

صحفيان شهيدان
ر�صا�ص��ات متفج��رة ا�ستق��رت يف �ص��دري
اثن�ين م��ن ال�صحفي�ين �أودعته��م �شه��داء،
"يا�سر مرجت��ى و�أحمد �أبو ح�سني" دُونت
�أ�سمائه��م يف لوائ��ح الت�ضحي��ات املفتوح��ة
لل�صحفي�ين .ور�صا�ص��ات �أخ��رى متفج��رة

ا�ستق��رت يف �أج�س��اد �صحفيني �آخرين جنو
م��ن املوت بع��د الو�ص��ول �إىل عتبات��ه ،كان
�أبرزه��م ال�صحف��ي امل�ص��ور "يا�س��ر قديح"،
وع�ش��رات مم��ن �أ�صيب��وا يف �أقدامه��م
ت�سندهم العكاكيز.
الغ��از ال�س��ام كان الن�صي��ب الأك�بر
ال��ذي حظ��ي با�ستن�شاق��ه ال�صحفي�ين
وال�صحفي��ات ،فلم تغنه��م و�سائل احلماية
ع��ن الدخ��ول يف ح��االت م��ن الإغم��اء
والغي��اب عن الوعي لفرتات متفاوتة ونقل
العديد منهم للم�شايف.

حاضرون في الميدان
الطري��ق ال��ذي ب��د�أه ال�صحفي�ين ال ميكن
لهم تغيري م�س��اره كما ث ّوار م�سريات العودة
متام ًا ،فه��م احلا�ضرون �إىل املي��دان باكر ًا،
والذاهب��ون من��ه حت��ى ميل �شم���س يومهم
نح��و الغ��روب الأحم��ر ،منه��م م��ن ق�ض��ى
�شهي��د ًا ومنه��م م��ن ع��اد جريح��ا ومنه��م
العاك��ف على نقل احلقيق��ة و�صورة امل�شهد
ب�صوته و�آخر بقلمه و�آخر بثباته.
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معرضا للصور:
يتصدر
ً

مصور الرأي "درويش" يُ ّ
وثق بالمشاهد الحية "صحفيون على خط النار"
غزة -الر�أي
رفقة معدات��ه الثابتة "كام�يرا وخوذة
وبزة ال�صحافة" مل يت�أخر م�صور وكالة
ال��ر�أي الفل�سطيني��ة "عطي��ة دروي�ش"
يوم ًا واحد ًا عن تلبية نداء الثورة ،ومل
يرتاجع حلظة عن خطوط النار ور�صد
امل�شه��د م��ن م�ساف��ة �صفر ،تل��ك امل�سافة
الفا�صلة بني ال�سل��ك احلدودي الفا�صل
ب�ين الأرا�ض��ي املحتل��ة وب��ه تنت�ش��ر
قنا�ص��ة لعين��ة ت�صط��اد الأرواح ،وب�ين
جم��وع الث��وار م��ن ال�شب��ان ب�ين �أل�سن��ة
اللهب املك�سوة بالغيوم ال�سوداء.
يختت��م امل�ص��ور عطي��ة دروي���ش واحد ًا
ثالث��ون عام��ا م��ن عم��ره ويتج��اوز
برفقته��ا مرحل��ة متقدم��ة بالتق��اط
ال�ص��ور املحرتف��ة يف �آن واح��د ،ف��كل

�ص��ورة ت�سج��ل دخوله��ا يف الكام�يرا
اخلا�ص��ة به ال ميكن له��ا �أن تت�ساوى مع
تلك التي التقطاه��ا غريه من امل�صطفني
عل��ى ذات اخل��ط امللته��ب ،فق��د ف��ازت
العدي��د م��ن امل�شاه��د احل�صري��ة الت��ي
التقطه��ا بعد�ست��ه� .أرب��ع جوائ��ز لأربع
م�شاه��د حية ،و�ستة �أع��وام داخل كادر
وكال��ة الر�أي الفل�سطيني��ة كانت كفيلة
ب�صناع��ة امل�شه��د ال��ذي يجم��ع �شمل��ه
"دروي���ش" يف �ص��ورة واح��دة ،ل ُيع��رف
مثاب��ر ومب��اد ٌر نح��و �صدارة
�أن��ه م�ص��و ٌر
ٌ
الأحداث الفاعلة �أينما حلّت.
�أم��ا يف ه��ذا الي��وم ي�سج��ل امل�ص��ور
"دروي�ش" نقل��ة نوعية لذاته ولوكالة
ال��ر�أي الفل�سطيني��ة ،بخو�ض��ه جتربة
جدي��دة باختي��ار �أق��وى ال�ص��ور احلية

الت��ي التق��ط م�شاهده��ا يف م�س�يرات
الع��ودة الكربى وك�سر احل�صار عن غزة،
وم�شاركته��ا يف معر���ض افتتح��ه بي��ت
ال�صحافة يف غزة.
وت�ش��ارك ال�صحف��ي "دروي���ش" برفق��ة
امل�ص��ور "�أ�ش��رف �أب��و عم��رة" يف افتتاح
معر���ض بي��ت ال�صحاف��ة ال��ذي يحم��ل
عن��وان "�صحفي��ون عل��ى خ��ط الن��ار"،
وتنوع��ت ال�ص��ور بي��ت املخاط��ر الت��ي
يتعر�ض لها ال�صحفيون وبني االنتهاكات
التي يتعر�ضون له��ا دون احرتام لقانون
احلماية ال�صحفية.
ويتزامن افتتاح املعر�ض مع اليوم العاملي
للت�ضام��ن م��ع ال�صحف��ي الفل�سطين��ي،
فكان��ت الفر�صة المع��ة لإب��راز املعاناة
التي يتعر�ض لها ال�صحفي يومي ًا وخالل

الأح��داث التي ي�شارك يف تغطيتها على
حدود قطاع غزة.
مل يتغي��ب جمع��ة واح��دة ع��ن تغطية
م�س�يرات الع��ودة الك�برى ،ب��ل ان�ض��م
لتغطي��ة الأح��داث يف موق��ع "زيكي��م"
الع�سك��ري كل ي��وم اثنني ،فل��م يكن منه
�إال �أن يلبي دع��وات التغطية ال�صحفية
للأح��داث امل�شتعل��ة�" ،أكرث م��ا ميكن �أن
يواجه ال�صحف��ي املتواجد على احلدود
ه��و كمي��ة االنته��اك والع��دوان الت��ي
يتعر�ض لها ،و�أكرث ما يخيفه هو �سهولة
الإطاح��ة واقتنا���ص ج�س��د ال�صحف��ي
دون احرتام" يقول "دروي�ش".
ويتاب��ع "دروي���ش"" :كل �صحف��ي ه��و
معر�ض للإ�صابة ومعر�ض للخطر ذاته،
ف�أن��ا عل��ى �صعي��دي ال�شخ�ص��ي �أ�صب��ت

�أك�ثر م��ن م��رة بقناب��ل الغ��از �إحداه��ا
�أ�صاب��ت قدمي ب�ش��كل مبا�ش��ر ،لكنها مل
تثنيني عن مع��اودة امل�شاركة يف تغطية
الأحداث".
�إىل جان��ب الأحداث و�أي��ام اجلمع التي
يلت��زم "دروي���ش" االلتحاق به��ا وب�أيام
االثن�ين كذلك ،لكنه مل يهمل الأحداث
اجلانبية واملنا�سبات املو�سمية وتغطية
العدي��د م��ن من�ص��ات امل�ؤمت��رات املو�صى
ين���س "دروي�ش" تقدمي
بتغطيته��ا .ومل َ
خال�ص �شكره وامتنانه "لوكالة الر�أي"
واملكت��ب الإعالم��ي احلكوم��ي ،الداع��م
الأك�بر ل��ه يف م�سريت��ه الإعالمي��ة يف
توثي��ق امل�شاه��د احلي��ة للعدي��د م��ن
املنا�سب��ات املو�سمية ،كم��ا �سعيه جاهد ًا
لتوثيق الأحداث.
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خالل  .. 2018حوادث الطرق تحصد أرواح  43مواطنًا
غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
ي��كاد ال مي��ر ي��وم يف قط��اع غ��زة دون وق��وع
ح��وادث ط��رق حت�ص��د �أرواح الع�ش��رات م��ن
املواطن�ين الأبري��اء وت�صيب ع��دد �آخر منهم،
يف حلظات خاطفة ،نتيجة ال�ستهتار الكثري من
ال�سائق�ين وجتاوزهم للقوانني ع��دم التزامهم
بها.
وتقع م�سئولية احلوادث بالدرجة الأوىل على
ال�سائقني نتيجة اال�ستهتار وال�سرعة الزائدة
دون االلت��زام بالقوان�ين و�أنظم��ة امل��رور� ،إىل
جان��ب ع��دم االهتم��ام والالمب��االة م��ن بع�ض
الأهايل و�أولياء الأمور ب�ش�أن �أطفالهم وتركهم
يف ال�شوارع املزدحمة بال�سيارات ،يف وقت عدم
وجود رادارات تراقب حركة ال�سائقني خا�صة
يف ال�ش��وارع الرئي�سي��ة واملكتظ��ة بال�س��كان،
الأمر الذي يزيد من وقوع احلوادث.
وقب��ل �أكرث من �أ�سبوع ،ت��ويف املواطن �إ�سماعيل
�صاب��ر اجللي���س ( 70عام) جراء ح��ادث �سري
وق��ع عل��ى "مف�ترق دول��ة" �ش��رق غ��زة ،فيم��ا
�أ�صي��ب جنلي��ه (عب��د اهلل وه��اين) ،وهم��ا يف
اخلام�س��ة من عمريهما ج��راء احلادث بجروح
و�صفت ب�أنها متو�سطة وطفيفة.

 43وفاة في 2018
من جهته ي�ؤكد مفت�ش حتقيقات حوادث املرور
املق��دم فه��د ح��رب� ،إن��ه من��ذ بداي��ة ،2018
هناك  43حالة وفاةب�سبب احلوادث املرورية
منه��م  27م��ن الأطفال ،مو�ضح��ا �أن  14حالة
وفاة منهم نتيجة حل��وادث الدراجات النارية

ب�سبب �سرعة ال�سائق وتهوره.
ويقول حرب يف حديث خا�ص لـ"الر�أي� "،":إن
�أ�سب��اب احلوادث كث�يرة ،وخا�ص��ة يف ال�شوارع
الرئي�سي��ة بغزة ،ومن �أهمها ال�سرعة الزائدة،
وتهور ال�سائقني وخا�صة يف ال�شوارع املزدحمة
باملواطن�ين� ،إىل جان��ب ع��دم الت��زام ال�سائ��ق
بالأنظمة وقوانني ال�سري املوجودة.
ويوجد يف قطاع غزة واحلديث للمقدم حرب،
رادار واحد قدمي فقط وال يفي بالغر�ض ،وهو
موجود على امتداد �شارع �صالح الدين ،يف حني

هن��اك نق�ص يف الك��وادر الب�شرية ،الأمر الذي توعية وتثقيف

ي�ؤث��ر عل��ى مراقب��ة ال�سائ��ق وع��دم التزام��ه
بالقوانني والأنظمة.
وتق��ع امل�سئولي��ة يف وق��وع احل��وادث املرورية
على الأهايل ،حيث ي�ضيف ":م�سئولية �أولياء
الأم��ور يف مراقب��ة �أطفاله��م عن��د اخل��روج
�إىل ال�ش��وارع والطرق��ات املزدحم��ة ،وع��دم
الالمب��االة م��ن قبلهم �سب��ب حقيقي يف حدوث
�إ�صابات ج�سدية بالطفل ،قد تكون طفيفة �أو
متو�سطة �أو قد ت�سبب الوفاة.

م��ن جهت��ه يق��ول نائ��ب مدي��ر ع��ام الهند�س��ة
وال�سالم��ة املرورية بوزارة النق��ل واملوا�صالت
ه��اين مط��ر� ":إن ال��وزارة ت�ض��ع ن�ص��ب �أعينها
�أغل��ب امل�ش��اكل واملعيق��ات املروري��ة ،وذل��ك
م��ن خ�لال تنفي��ذ الدوري��ات عل��ى ال�سائقني،
وتوعيته��م ب�ض��رورة الرتكي��ز عل��ى احل��د من
ال�سرع��ة ،واتخ��اذ التدابري العالي��ة ملنع وقوع
ح��وادث" .وي�ش�ير يف حديث��ه لـ"ال��ر�أي"� ،إىل

�أن ال��وزارة �أع��دت خط��ة م��ن خ�لال تكثي��ف
الربامج التوعوية للط�لاب يف املدار�س ،بعدما
تب�ين لن��ا م��ن خ�لال درا�س��ة قمن��ا ب�إعدادها
ارتف��اع يف ن�سب��ة احل��وادث ،كم��ا مت �أي�ض��ا
التوا�ص��ل م��ع ال�سائق�ين ،حي��ث مت ت�سجي��ل
تغري ملح��وظ يف تعاطيهم م��ع الأمر من خالل
الثقاف��ة والتوعية ،الفت��ا يف ال�سياق ذاته �إىل
�أن امل�شكل��ة معق��دة ب�سب��ب الته��ور وال�سرع��ة
العالي��ة م��ن بع���ض ال�سائق�ين ،وه��و م��ا ي�شكل
خط��را على حي��اة املواطنني .وين��وه مطر �إىل
�أن بع�ض الطرق حتتاج ل�صيانة و�إعادة ت�أهيل،
خا�ص��ة املفرتقات القريبة من املدار�س ،و�أي�ضا
بع���ض الطرق ذات البناء القدمي والتي حتتاج
لتو�سي��ع للحد من احلوادث� ،إىل جانب �ضرورة
و�ضع �إ�شارات مرورية للم�شاة يف بع�ض ال�شوارع
والتي قد ت�شكل خطورة على �أرواح الأبرياء.
وبالرغم م��ن احل��وادث املرورية الت��ي تتكرر،
�إال �أن مط��ر ي�ؤك��د �أن ن�سب��ة احل��وادث ه��ذا
الع��ام �أقل م��ن الأع��وام ال�سابق��ة� ،إال �أن ذلك
ال مين��ع �أن يت��م �أخ��ذ احليط��ة واحل��ذر وقرع
جر���س الإنذار ،مو�ضح��ا �أن التخفيف من تلك
احلوادث يتطلب �أجهزة متطورة ،ولكن مل يتم
تفعي��ل هذا املو�ضوع لأنه يحت��اج ال�سترياد من
اخل��ارج ،يف وق��ت يقف احل�ص��ار املفرو�ض على
غزة حائال دون حتقيق ذلك.
ويطال��ب مط��ر ب�ض��رورة تفعي��ل احلر���ص من
قب��ل املواطن ب�ض��رورة ال�سري عل��ى خط امل�شاة
وااللتف��اف ميينا وي�سارا قب��ل عبور ال�شارع من
�أجل احلفاظ على حياته.

إعداد  /جمعية واعد لألسرى والمحررين

المحرر رامي حجازي ..انتظره والده
13عاما ثم رحل دون أن يحتضنه
مل��ة وجمعت احب��اب  ،اجلمي��ع يرتاق�ص
فرح��ا واالع�لام ترف��رف ف��وق منزلن��ا
والزغاري��د والأنا�شي��د تعلو ب�ين الفينة
والأخرى و�أن��ا �أ�شعر بان عقارب ال�ساعة
قد توقفت.
به��ذه الكلم��ات و�صف��ت �أم اال�س�ير رامي
حج��ازي حلظ��ات انتظاره��ا  ،فه��ا ه��ي
ترب��ط عل��ى قلبه��ا لت�ص�بر وتتحم��ل
فاجلرح �سيفتح من جديد ولكن �سيفتحه
االم��ل والفرح بخ��روج ابنها م��ن �سجون
االحت�لال بع��د �أن �أم�ض��ي 15عام��ا م��ن
الع��ذاب واالمل واملعان��اة الت��ي توج��ت

بفق��دان وال��ده فقد انتظره كث�يرا وكان
يحل��م به��ذه اللحظ��ة ويخط��ط كي��ف
�سيك��ون اللق��اء واالحتف��ال بخروج��ه
ولك��ن �أه �..أه م��ا �أ�صعبه��ا م��ن حلظ��ات
ح�ين يبك��ي القل��ب املج��روح �أمل�� ًا ولك��ن
العق��ل يحت��م علي��ك �أن تر�س��م الب�سم��ة
اجلميل��ة لتم�سح دمعة �أمل وتبكي فرحا،
فقدنا غايل وخرج لن��ا الأغلى �أنه الأبن
الوحي��د ال�س�ير رام��ي ح�س�ين حج��ازي
وال��ذي اعتقل قب��ل 15عاما م��ن حاجز
اب��و ه��ويل  ،تت�ض��ارب الأف��كار يف ر�أ�س��ي
حلظ��ة ا�ستقبال��ه ه��ل �س�أبك��ي ام ازغرد

فرحا ،ادعو اهلل ان ي�صربين.
فانا بني الفينة والأخرى �أترقب عقارب
ال�ساعة الت��ي اعتقدت ب�أنه��ا ال تتحرك
�أبدا”.
زوجت��ه �أم ح�س�ين حج��ازي قال��ت �أن
االنتظ��ار م��ن �أ�صعب اللحظ��ات التي مير
به��ا الإن�س��ان عل��ى م��دى �سن�ين طويل��ة
خا�ص��ة انن��ي انتظرت��ه وان��ا عرو���س مل
يكن معي اال طفلي ال�صغري ح�سني و ها هو
الآن �أ�صب��ح فتى كبري جت��اوز ال15عاما
واخ�يرا �س�أ�شع��ر بالراح��ة فق��د حتملت
اعب��اء اعتقاله وتربية ابنه وغريها من

امل�س�ؤولي��ات االجتماعي��ة االخرى حيث
بنيت له بيتا وقمت بت�أثيثه .
�أم��ا ح�سني ال��ذي حرم م��ن زي��ارة والده
من��ذ خم���س �سن��وات لأن��ه جت��اوز ال�سن
القان��وين امل�سم��وح ل��ه بالزي��ارة ا�شرتى
بدل��ه وق��ام بعم��ل جتهي��زات كامل��ة
ال�ستقب��ال وال��دة فهو ي�شعر ان��ه ولد من
جدي��د واخ�ير �سي�صبح كباق��ي الأطفال
ويقول للجميع ها هو ابي .
اينا���س حج��ازي �شقيق��ة الأ�س�ير التي ما
تعبت وال كلت م��ن امل�شاركة يف احتفاالت
اال�س��رى وكذل��ك ال�صلي��ب الأحمر دفاعا

ع��ن �شقيقها قال��ت ال �أ�ستطي��ع �أن �أتخيل
كي��ف �س�ألق��ى �أخ��ي فق��د زين��ا ل��ه املنزل
وعلقن��ا ال�ص��ور وها هم االه��ل والأحباب
واجلريان يجتمع��ون لالحتفال بخروجها
�ساملا غامن��ا من �سجون الظل��م واالحتالل
رغ��م �أن قلب��ي يعت�صر امل��ا اق��اوم الدموع
واكاب��د االمل فاي��ن ابي ال��ذي طاملا تعب
كثريا و�شارك كثريا يف احتفاالت اال�سرى
ليطال��ب بالأف��راج عن��ه ت�أم��ل كث�يرا يف
ال�صفق��ة ولك��ن خ��اب الأم��ل وفاج�أن��ا
الق��در ورح��ل دون �أن يحتفل معنا يف هذه
اللحظات اجلميلة وي�شارك الفرح .
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بتمويل إيطالي..
البدء بترميم
عمارات سكنية
شمال غزة
غزة – الر�أي
�أعلن��ت وزارة الأ�شغال العام��ة والإ�سكان
الي��وم الثالث��اء الب��دء بتنفي��ذ م�ش��روع
�إع��ادة �إعم��ار وترمي��م ثم��اين عم��ارات
�سكنية يف منطقة �أبراج حي الندى �شمال
قط��اع غ��زة؛ �ضم��ن املنح��ة الإيطالي��ة
املقدمة لل�سلطة الفل�سطينية.
وت�شم��ل م�شاري��ع املنحة �إع��ادة �إعمار 4
مب��اين �سكاني��ة مهدم��ة كل ًي��ا يف منطق��ة
�أب��راج "ح��ي الن��دى" �شم��ال القط��اع،
وم�ش��روع �إعادة ترميم  4عمارات �سكنية
يف ذات املنطق��ة ،وم�ش��روع �إع��ادة ت�أهيل
أي�ضا.
البنية التحتية للمنطقة � ً
وتعر�ض��ت �أب��راج الن��دى خ�لال ع��دوان
االحت�لال عل��ى قط��اع غ��زة يف �صي��ف
 2014لق�ص��ف عني��ف �أثن��اء تواج��د
يرا من
ال�س��كان فيه��ا ،م��ا �أوقع
ً
ع��ددا كب� ً
ريا.
كب
ا
ر
دما
ف
ل
وخ
ال�شهداء واجلرحى،
ّ
ً
ً

"اإلعالم" تنظم ندوة حوارية بعنوان" تعزيز التضامن مع الصحفي الفلسطيني"
غزة -الر�أي
نظم��ت وزارة الإع�لام – املكت��ب الإعالم��ي
احلكوم��ي الي��وم الثالث��اء ،ن��دوة حواري��ة
بعن��وان" تعزي��ز الت�ضام��ن م��ع ال�صحف��ي
الفل�سطين��ي" يف مق��ر ال��وزارة  ،ج��اء ذل��ك
بح�ض��ور لفي��ف م��ن ال�صحفي�ين وو�سائ��ل
الإعالم.
وح��ول �سبل تعزي��ز حال��ة الت�ضام��ن الدويل
م��ع ال�صحف��ي ودور امل�ؤ�س�س��ات الإعالمي��ة
حت��دث ال�صحف��ي �شريف الن�يرب ع�ضو نقابة
ال�صحفي�ين الفل�سطيني�ين ع��ن الت�ضام��ن
م��ع ال�صحف��ي الفل�سطين��ي م��ن خ�لال وج��ود
نقاب��ة لل�صحفي�ين قوي��ة تك��ون حا�ضنة لكل
ال�صحفي�ين الفل�سطيني�ين ،م�ش� ً
يرا لوج��ود
عج��ز م��ع الت�ضامن م��ع ال�صحف��ي الفل�سطيني
ب�سبب االنق�سام احلا�ص��ل يف اجل�سم ال�صحفي
الفل�سطيني.
و�أ�ض��اف �أن اجلمي��ع يتحم��ل امل�س�ؤولي��ة يف
االخف��اق الب�سي��ط للت�ضام��ن والدف��اع ع��ن
ال�صحفي ويف مقدمتهم نقابة ال�صحفيني لأنها
املمثل الوحيد لكل ال�صحفيني .
و�أو�ض��ح الن�يرب� ،أن عوام��ل نوعي��ة اخلطاب
الإعالم��ي الفل�سطين��ي يج��ب �أن ترتكز على
�أن فل�سط�ين دول��ة خا�ضعة حت��ت اال�سرائيلي
 ،مطالب�� ًا بت�شكي��ل املجل���س االعل��ى للإع�لام
وتنظي��م مهنة ال�صحافة وفق �ضوابط ر�سمية
موحدة للخطاب االعالمي بعيدة عن الإعالم
احلزب��ي ،مبين�� ًا �أن امل�صطلح��ات الإعالمي��ة
امل�ستخدم��ة خمتلف��ة ح�س��ب الأط��ر والكت��ل
ال�صحفي��ة للأح��زاب بعي��د ًا ع��ن اخلط��اب
املوحد واعالم التعبئ��ة الفكرية واالعالمية
املوحدة.
وذك��ر �أن امل�ست��وى العربي الحت��اد ال�صحفيني
العرب لديه اخفاق كبري يف التعامل مع ممثلني
فل�سطني يف االحتاد  ،م�شري ًا لعمل جلنة تق�صي

حقائق التابعة لالحتاد الدويل ال�صحفيني يف
التحقي��ق بجرائ��م ا�سرائيل �ض��د ال�صحفيني
دون اق��رار نتائج التحقي��ق اخلا�صة باللجنة
حت��ى اللحظ��ة  ،م�ضيف�� ًا لق�ص��ور دور نقاب��ة
ال�صحفي�ين ودورها يف ال�ضغط للمطالبة بحق
ال�صحفيني الفل�سطينيني .
وطال��ب الن�يرب ال�صحفي�ين بالتحل��ى
بامل�س�ؤولي��ة االجتماعي��ة للعم��ل والن�ش��ر
ال�صحف��ي �ضم��ن املعاي�ير العاملي��ة للقان��ون
الدويل  ،و�أن ال�صحفي يعمل وفق القانون دون
جتاوزه.
م��ن جانبه��ا ،حتدث��ت ال�صحفي��ة غالية حمد
مرا�سل��ة قن��اة اجلزي��زة مبا�ش��ر ،ع��ن بيئ��ة
املمار�س��ة الإعالمي��ة امليداني��ة و�إ�شكاالته��ا
لل�صحفيني ،م�ش�ير ًة بعدم وجود تطور ملمو�س
يف الت�ضام��ن مع ال�صحفي الفل�سطيني وحاالت
قت��ل وا�ستهداف ال�صحفي�ين م�ستمرة من قبل
قوات االحتالل اال�سرائيل��ي منذ اقرار اليوم
العامل��ي للت�ضام��ن م��ع ال�صحف��ي الفل�سطين��ي

وحتى اللحظة.
وبين��ت حم��د� ،أن بيئ��ة اال�ستثم��ار للعم��ل
ال�صحف��ي مفق��ودة  ،و�أن الفجوة بني الدار�سة
والواق��ع غري متنا�سقة ب�ين التطبيق النظري
ً
مطالب��ة بتحدي��ث
والعمل��ي يف اجلامع��ات ،
املناه��ج ال�صحفية يف اجلامعات من نطري �إىل
تطبيق فعلي على �أر�ض الواقع لل�صحفيني .
و�أ�ش��ارت �إىل �أن االنق�س��ام وم��ا عك�س��ه عل��ى
العمل االعالم��ي ب�شكل خا�ص �أ�ضعف التعاون
واث��اره ب�ين غ��زة وال�ضف��ة لعم��ل ال�صحف��ي
واملطل��وب العم��ل عل��ى ح��ل الق�ضاي��ا الهام��ة
لل�صحفي�ين  ،الفت��ة �إىل �ضياع ح��ق ال�صحفي
يف العمل اخلا�ص وعدم جود �ضمانات حقيقة
وحماية لعمل ال�صحفيني .
و�أك��دت حم��د �أن ال�صحف��ي يج��د �صعوب��ة
بع��دم ح�صول��ه عل��ى املعلوم��ة  ،ال �سيم��ا يف
عم��ل التحقيق��ات اال�ستق�صائي��ة يف فل�سطني
 ،و�أن حماي��ة ال�صحفي تكم��ن يف ت�سهيل عمل
التحقيق��ات ال�صحفي��ة واعطائ��ه املعلوم��ات

دون عقبات.
وذك��رت �أن القوان�ين كفل��ت لل�صحف��ي �ضم��ان
حري��ة التعب�ير وال��ر�أي  ،و�أن ال�صحف��ي
الفل�سطين��ي يعاين من ال�سف��ر والتنقل ب�سبب
االج��راءات اال�سرائيلية على املعابر  ،و�ضياع
فر���ص التدري��ب والعمل اخلارج��ي ي�ؤثر على
تطور االعالمي لل�صحفيني  ،م�شري ًة �إىل �ضعف
التجهي��زات واالمكان��ات لأدوات ال�صحاف��ة
ال��دروع الواقي��ة وكمام��ات الغ��از  ،و�أن ال��كل
ال�صحفي مطالب بدعم ال�صحفي.
كم��ا طرحت حم��د ق�ضية النظ��رة املجتمعية
لل�صحفي��ات الفل�سطيني��ات العامالت يف جمال
ال�صحاف��ة وما يعانني منه �أثن��اء عملهم  ،و�أن
نظرة املجتمع يجب �أن تتغري جتاه ال�صحفيات
العام�لات يف جم��ال الإع�لام م��ن خ�لال �س��ن
قوان�ين ت�شريعي��ة حلف��ظ حقوقه��م وعله��م
الإعالمي .
ب��دوره؛ حت��دث احلقوق��ي بك��ر الرتكم��اين
ع��ن �إ�شكالي��ات الناظ��م القان��وين للعم��ل

الإعالمي و�سبل الت�ضام��ن لل�صحفيني يف اطار
قان��وين وحج��م االنته��اكات م��ا يتعر���ض ل��ه
ال�صحفي�ين يف قط��اع غ��زة وال�ضف��ة الغربية
من قبل االحتالل واعتداءاته بحق الطواقم
ال�صحفية.
وطال��ب ب�إع��داد ملف��ات توثي��ق تعم��د قت��ل
وا�سته��داف االحت�لال لل�صحفي�ين وتقدميها
ملحك��ة اجلنايات الدولية بارت��كاب االحتالل
جلرائ��م حرب ح�سب ميثاق روم��ا  ،م�ضيف ًا �أن
الت�شريع��ات والقوانني تقي��د العمل ال�صحفي
كقانون املطبوع��ات والن�شر وقان��ون اجلرائم
االلكرتونية  ،والتي تقيد العمل ال�صحفي .
و�أ�ض��اف بوج��ود م�شكل��ة ل��دى ال�صحفي�ين يف
احل�ص��ول عل��ى املعلوم��ة يف اج��راء التقاري��ر
والتحقيق��ات ال�صحفي��ة  ،و�أن امل�س�ؤولي��ة
يتحمله��ا االحت�لال واجله��از احلكوم��ي
الر�سم��ي واالح��زاب والتنظيم��ات يف ظ��ل
وجود اعالم �سيا�س��ي وموجه  ،مطالب ًا ب�إعادة
النظ��ر يف القوان�ين والت�شريعات وم��ن �ضمنها
قان��ون العقوب��ات الفل�سطين��ي وحتييد العمل
ال�صحفي عن �أي عمل �سيا�سي.
ودع��ا حلماي��ة ال�صحفي�ين والتعوي���ض
باالنته��اك اخلا���ص م��ن قب��ل االحت�لال ،
وممار�س��ة حري��ة العم��ل ال�صحف��ي ،وحف��ظ
حقوق ال�صحفي�ين الوظيفية العامليني داخل
امل�ؤ�س�س��ات و�ضم��ان حري��ة ممار�س��ة العم��ل
داخ��ل م�ؤ�س�سته  ،واالهتمام بال�صحفيات على
م�ستوى حكوم��ي وم�ؤ�س�ساتي وحفظ حقوقهم
وعملهم الإعالمي.
وطال��ب الرتكم��اين �ض��رورة تطوي��ر ق��درات
ال�صحفيني وتوف�ير االمكانيات و�أدوات العمل
االعالم��ي ،وتوف�ير احل�ص��ول عل��ى املعلوم��ات
�س��واء عل��ى �صعي��د الأخب��ار �أو
لل�صحفي�ين
ً
التحقيق��ات اال�ستق�صائي��ة يف جم��ال عمله��م
الإعالمي.

